SÄKER OCH TRYGG MED HYGIENBÄLTE AEROMESH
För hygienstolar och duschstolar. Fukt och luft passerar igenom mesh-tyget så att bältet torkar snabbt. Bältets form tillåter en universalanvändning
som bröstbälte, höftbälte eller knästöd.

Hygienbälte med ett spänne

Hygienbälte med två spännen och öljetter

Hygienbälte med två spännen och släta band

Varje storlek har tre öljetter för längdinställning
på varje sida. Fästs bäst med rörklämmor eller
rörsvep, båda med låsrattar. Allt är rostfritt.

Varje storlek har tre öljetter för längdinställning
på varje sida. Fästs bäst med rörklämmor eller
rörsvep, båda med låsrattar. Allt är rostfritt.

Med släta 37 mm breda och 52 cm långa fästband. Släta band behöver primärt trekant och
sölja eller bandlås med lock som fästs i eller
bandlås eller bandklämmor.

Art.nr
BB101M
BB101L

Storlek
Medium
Large

Längd
62-88cm
79-104cm

Art.nr
BB111L
BB111XL

Storlek
Large
X-Large

Längd
71-122cm
81-132cm

Art.nr
BB112L
BB112XL

Storlek
Large
X-Large

Längd
59-173cm
63-183cm

Monteringsdetaljer
Nedan finns delar som kan användas för kunna göra en säker montering.
1. Välj infästning runt rör 2. Välj fäste för hygienbältets band.
För infästning runt rör

Rörkämmor av
aluminium
Finns för rör ø22 och
25mm. Kan användas
direkt mot ett rör eller
monteras över klädseln.
Levereras med en skruv.
Art.nr HW310-22
Art.nr HW310-25

Rörsvep av stål
Finns för rör ø22, 25,
29, 30 och 32mm
och för ovala rör 2733mm.
Art.nr HW320-22
Art.nr HW320-25
Art.nr HW320-27-33
Art.nr HW320-29
Art.nr HW320-30
Art.nr HW320-32

För öljetterade band

Rörsvep av plast
För rör med ø22
eller 25mm.
Art.nr HW303.

+

Låsratt M6x15
Passar endast Rörklämma av aluminium
och Rörsvep av rostfritt
stål. Den mest praktiska
lösningen för öljetterade
band.
Art.nr HWH70

För släta band

Bandlås med lock
För 37mm band. Kan
fästas på alla rörsvep
och rörklämmor.

Trekant & sölja
För 37mm band. Kan
fästas på alla rörsvep
och rörklämmor.

Art.Nr FS135

Art nr FS113 & FS123

OBS! Hygienbälten levereras utan fästdetaljer om inget anges vid beställning.
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