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Orca / Penguin 
orca er et praktisk badekar på høyderegulerbart og sammenleggbart 
understell. Nå i ny og forbedret utgave!
penguin er et stabilt og trygt badekarsete som passer perfekt i kombinasjon med 
Orca badekar.
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Orca badekar

• Høydejusterbart understell sikrer en hensiktsmessig arbeidsstilling
• Nå med sammenleggbart understell for enkel oppbevaring
• Sammen med Penguin badekarsete gir det både barnet og  
               hjelper en god opplevelse

HMS. art. nr. Lev. art. nr. produkt

086202 3187550 en størrelse

MåL og vekt Standard

B: Bredde 60 cm

H: Høyde 94-124 cm

L: Lengde 115 cm

BI: Bredde innvendig, hodeende 48 cm

Bredde innvendig, i bunnen 42 cm

LI: Lengde innvendig, i hodeenden 104 cm

Lengde innvending i bunnen 78 cm

Vekt 19 kg

Maks brukervekt 50 kg

Stativ Pulverlakkert stål, kan stilles i høyden

Badekar Glassfiber

Propp Hvit plast med kjede

Avløp Plast avløpsslange

Hjul Plasthjul,dreibare, massive, 75 mm, låsbare

Farge Hvit

Standard utførelse 

Høyderegulerbart understell som sikrer en god 
arbeidsstilling både i sittende- og stående stilling

Kan også brukes i kombinasjon med 
Flamingo-sete

Understellet kan legges sammen for 
enklere lagring
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Penguin badekarsete
• Gir barnet svært god støtte og trygghet i vannet
• Gir barnet større bevegelsesfrihet i vannet enn hvis en voksen  
 holder barnet
• Kan utvides med justerbar abduksjonskloss når barnet vokser.
• Kraftige sugekopper sørger for at setet sitter godt fast i badekaret

HMS. art. nr. Lev. art. nr. produkt

058016 3187702 en størrelse

MåL og vekt Standard

B: Bredde 33 cm

H: Høyde 26 cm

L: Lengde 80 cm

Bredde innvendig, smaleste sted 16 cm

Lengde, abduksjonskloss til overkant 56-72 cm

Vekt 1,5 kg

Maks brukervekt 50 kg

Formstøpt Plast

Abduksjonskloss Trinnløs innstilling

Sugekopper 2 stk, solide, står godt fast, Ø 45 mm

Farge Hvit

Standard utførelse 

Penguin i kombinasjon med Orca badekar Sugekopper holder setet på plass Kan utvides med justerbar abduksjonskloss 
når barnet vokser.
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