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Sta-op systemen voor het toilet 

te plaatsen over het bestaande toilet 

ook in combinatie met Sanmedi douchewc’s 

vergemakkelijkt het plaats nemen en 
opstaan 

Voordelen: 

 traploze bediening 
 

 neemt weinig ruimte in 
 

 simpel te bedienen in de 
armleggers 

 
 behoeft geen montage 

 
 opklapbare armleggers 

met veer, waardoor 
deze in iedere gewenste 
stand blijven staan 

 
 robuust en veilig in 

gebruik 
 

 d.m.v. stelpoten is de lift 
tot 10 cm in hoogte 
verstelbaar 

 
 ook te gebruiken in 

combinatie met een 
douche-föhn toilet 
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Het Sanmedi sta-op systeem is een eenvoudige, 
functionele oplossing voor personen die moeite 
hebben met zelfstandig gaan zitten en opstaan van 
het toilet. Deze lift ondersteunt een natuurlijke sta-op 
beweging, door de gebruiker langzaam op en van het 
toilet te tillen met gebruik te maken van de schakelaar 
in de armsteunen. 

Toiletverhoging 
Het verhogen van het bestaand toilet lijkt een juiste 
oplossing om probleemloos te gaan zitten of op te 
staan bij verminderde spierkracht. Voor een goede 
stoelgang is het echter beter om het toilet op een 
standaard hoogte te houden. Het sta-op systeem 
biedt uitkomst. 

Zelfredzaamheid 
De toiletlift bevordert de zelfredzaamheid en stelt 
gebruikers in staat om onafhankelijk gebruik te maken 
van het toilet. 

Sanmedi verticale toiletlift 
Wanneer de natuurlijke sta-op beweging niet gemaakt 
kan worden, door bijvoorbeeld problemen met heup- 
of kniegewrichten, zoals bij een artrodese, dan kan de 
verticale toiletlift een uitkomst bieden. 

Het Sanmedi Sta-op systeem en de verticale toiletlift 
is door de compacte uitvoering toe te passen in vrijwel 
elke toiletruimte. 

TL-50 Sanmedi Basic Sta-op systeem met 
 opklapbare armleggers, ook geschikt voor 
 USPA toiletzitting met onderdouche en föhn. 
 Dit systeem werkt op 1 motor, geschikt voor 
 een gebruikersgewicht tot max. 110 kg. 
 Het goedkoopste sta-opsysteem! 

TL-100 Sanmedi Sta-op systeem voor toilet met 
 vaste armleggers, bediening in beide 
 armleggers, ook geschikt voor de USPA SA-
 7100E+  
 Totale breedte: 630 mm, breedte 
 tussen de armleggers: 510 mm. 
 Gebruikersgewicht tot 150 kg 

TL-100-XL  
 Sanmedi Sta-op systeem XL voor toilet  met 
 vaste armleggers, bediening in beide 
 armleggers, ook geschikt voor de Closomat 
 zorgtoilet. 
 Totale breedte: 790 mm, breedte 
 tussen de armleggers: 680 mm. 
 Gebruikersgewicht: tot 220 kg 

TL-200 Sanmedi toiletlift, verticaal, met vaste 
 armleggers, bediening in beide armleggers, 
 ook geschikt voor douche-föhn toiletten.  

 
 

 


