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Analogiczne zdjęcie 

 
Uchwyt ścienny Premium 802.50.45360 
⋅ stabilna, jednoramienna, składana poręcz podporowa 
⋅ antypoślizgowa, ergonomiczna nakładka na uchwyt z optymalnie 

dopasowaną, uniesioną końcówką uchwytu 
⋅ służy do trzymania, podpierania i wstawania 
⋅ wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego oraz 

odporna na zarysowania powłoka proszkowa 
⋅ najwyższa sztywność produktu zwiększa stabilność, dając 

użytkownikowi poczucie bezpiecznego chwytu 
⋅ z przyciskiem spłukiwania/funkcyjnym (wersja E) 
⋅ wersja prawostronna (kierunek patrzenia użytkownika) 
⋅ niebieski przycisk (symbol fali) służy do uruchamiania 

spłukiwania WC, żółty przycisk (symbol dzwonka) służy do 
uruchamiania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk funkcyjny 
nie spełnia wymagań dla wywołania alarmowego wg DIN VDE 
0834-1) (wypukły, wyczuwalne punkty nacisku) 

⋅ kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia ściennego 
⋅ łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową 
⋅ napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd załączania 

maks. do 2 A 
⋅ pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek z elektrycznym 

sterowaniem 
⋅ rozkładany lekko w górę i składany w dół z amortyzacją 
⋅ bezobsługowy, trwale płynny przegub, wstępnie ustawiony 

fabrycznie 
⋅ zdefiniowana blokada zapobiega uderzaniu składanej poręczy 

podporowej o ścianę 
⋅ wysięg 700 mm, szerokość 120 mm, płyta ścienna wysokość 

202 mm 
⋅ nakładka na uchwyt o szerokości 58 mm, końcówka uchwytu o 

szerokości 84 mm 
⋅ aluminiowy wysięgnik lakierowany proszkowo w kolorach HEWI 

biały sygnałowy z połyskiem z nakładką z tworzywa sztucznego 
w SD (biały sygnałowy, matowy) i GU (antracytowy, matowy) albo 
wysięgnik antracytowy z połyskiem z nakładką z tworzywa 
sztucznego w TB (biały sygnałowy, matowy) i DR (antracytowy, 
matowy), z chromowanymi na wysoki połysk elementami wystroju 

⋅ Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 802.50.01160 oraz 
podparcie pleców 802.51.90.. do doposażenia 

⋅ obciążenie do 100 kg 
⋅ łatwy montaż poprzez oddzielną instalację płyty montażowej 

wykonanej ze stali szlachetnej, matowo szlifowanej 
⋅ schowany, odporny na korozję i sprawdzony materiał mocujący 

HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie) 
⋅ produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w 

sprawie wyrobów medycznych 
 

       

 
 

Wymiary w mm  
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Powierzchnie / Kolory 

SD GU TB DR

    
 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 12.02.2022 


