
Tofistolen har 
fået endnu et løft
 
Nu i tæt samarbejde 
med BC-Teknik, som  
har mange års erfaring 
med reparation af bl.a. 
behandlerstole

www.tofistol.dk

2012 MODEL

Patientløft: max 250 kg
Indsidningshøjde: 55 cm
Rotation: 180°
Max arbejdshøjde målt til hæl: 145 cm
Totallængde som leje: 200 cm
Lægstøtte, trinløs: max 7,5 cm
Benstøtter, udtræk: 20 cm
Sædevinkel: -4° til +20°

Benstøtter kan justeres 10° til hver side
Armlænhøjde kan justeres 9 cm
Afstand mellem armlæn (std): 58 cm

Stolens egenvægt: 135 kg
El – tilslutning: 230 V med jord

Tekniske
data

Scan og få 
mere info

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

TOFI aps 
Birkemosevej 10 

5471 Søndersø
Tlf.: 4839 2430

kontakt@tofistol.dk

Vi nærer stor tillid til vores  
produkt! Derfor yder vi 3 års
reklamationsret på alle de 
elektriske og mekaniske dele. 
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Flere fordele 
ved betjeningen
 
Stolens styring sikrer
motorerne mod over-
belastning og med kun 
én ledning til stolen 
(takket være al den 
trådløse betjening) er 
risikoen for ulykker 
minimeret.

Betjening lige
ved hånden
 
Trådløs håndbetjening 
med 8 funktioner. 
Ergonomisk design og 
en slidstærk overflade. 
Håndbetjeningen fast-
gøres nemt med den 
gummibelagte magnet 
til enhver metalflade. 
 

Og trådløs
fodbetjening
 
Skridsikker belægning
på hele undersiden. 
Markedets mindste 8-funktions
fodbetjening. Der er ligeledes mulighed
for at koble flere betjeninger til hver stol.

Justérbare 
benstøtter
 
Kan forlænges, skubbes fra 
hinanden, løftes og forhøjes.

Justeres
optimalt i alle led
 
Nakkestøtten justeres 
ind efter hver enkelt 
klient, ligesom stolens 
andre bevægelige dele, 
eksempelvis armlæn. 
  

Sikker på
fødderne
 
Fodplade m/vacuumformet
plastkappe. Gevindhuller til 
evt. fastgørelse til gulv 
eller montering af justér-
bare fødder. Stolen kan også 
leveres uden  fodpladen til 
direkte fastgørelse i gulvet. 

2012 MODEL

Stolen leveres 
i flere farver

Polstringer til TOFI-
stolen kan naturligvis 
leveres i flere farve-
varianter. Spørg blot 
for at se hele udvalget 
af farveprøver.
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TOFI Products  ApS  
Græsted Stationsvej  38A  - DK 3230  Græsted. 

TLF. 48 39 24 30  -  21 66 09 30  
 
 

 

Galvaniseret metalfodplade med  
vacuumformet plastkappe.  

   
 Forsynet med   

4 stk. 8 mm gevindhuller til  
evt. fastgørelse til gulv eller montering  

af nivelleringsfødder til  
ikke plant  underlag.  

Kan også leveres uden store fodplade  
til direkte fastgørelse  

til underlag. 
Betræk leveres i standardfarver. 

 
Stolen er let at rengøre, idet alle  
komponenter er placeret under  

stolesæde samt ryg.  
Dermed er det kun de store udvendige  

overflader, der kræver aftørring.  
 

Betræk rengøres dagligt med  
Nevotex Vinylrens (1%)  

og grundigere rengøring med 
 Nevotex  Vinylrens (3%)   

 

 

Ergonomisk  
Brugervenlig 

 

Slidstærkt kontaktfolie der  
også er rengøringsvenligt 

 
Betjeningsmuligheder: 

 

 Benstøtter op/ned 
(enkeltvis eller samtidigt) 

 Søjle op/ned 
 Sædetilt op/ned 

(Fællesknapper betjener oven-
nævnte 3 funktioner samtidigt) 

 Ryg op/ned 
 Bremse til/fra 
 

Batteri-indikator 
2 stk. knapceller 
CR2032 Lithium 
knapceller (medfølger) 

 

RF controllen er enkel at arbejde med. 
Fastgøres nemt med gummibelagt 

magnet til metal-overflade. 

Hjemmeside : www.tofistol.dk 
E-mail :          info@tofistol.dk 
 
Over 10 års erfaring med gennemtestning  
og udvikling af professionelle patientstole 

MODEL 2010 
 

TOFI Patientstol type AA 

Trådløs  alt-i-én RF-control 
med 8 funktioner 



Patientstol  i nyt design 
 

Forbedret ergonomisk komfort: 
 

 Tilpasning af nakkestøtte 
 Ny lændestøtte 
 Armlænsjustering 
 Nye benstøtter kan spredes,  

forlænges, og hæves til lægstøtte  
 Rengøringsvenligt design med formet 

betræk uden syninger 
 Elektrisk regulering af sædetilt 
 Elektrisk bremse, så stolen kan  

fastholdes i alle positioner 
 Patientløft  op til 250 kg 
 Automatisk afbrydelse af benstøtte 

 og søjle v. overbelastning  
 Brugervenlig fjernbetjening  
 Kun én synlig ledning 

 

3 års reklamationsret 
(gælder alle elektriske og  

mekaniske dele)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armlæn justeres med håndhjul ca. 75mm 
Afstand mellem armlæn 550 mm 

Kan dog bestilles med øget bredde   

  
Benstøtter kan udtrækkes ca. 200 mm 

Højde (lægstøtte) max. 75 mm 
 
 

Tekniske data 
 

Stolens egenvægt er ca. 135 kg 
Patientløft max 250 kg 

(Stol bør fastgøres til gulv ved  
patientvægt over 200 kg ) 

Ny SA 60 Styring: 
Automatisk afbrydelse af  

benstøtte og søjle v. overbelastning  
 
 

El - tilslutning 220 V med jord 
Kun én ledningsføring til  

patientstolen (24 volt strømforsyning)  

TOFI stolen vist som leje 

Totallængde ca. 2000 mm  
med udtrukne benstøtter  

 

Hæl-/arbejdshøjde 600 -1250 mm, 
Laveste indsidningshøjde er på kun  

550 mm pga. nyt anatomisk sæde  
 

Stolen kan drejes ca. 90° til hver side 
indbygget stop så den ikke kan dreje  

mere end 180°  
Sædetilt og indstilling af ryglæn: 
Sædevinkel kan køres elektrisk  

fra –4° til + 12°.  
 

Ryglæn kan lægges ned til  
Anvendelse som leje 

Benstøtter kan spredes 10° til hver side 


