
Ved hjelp av en hendel kan dette speilet
enkelt vippes mellom 0o - 30o, og det
holder seg i valgt posisjon.

Ytterposisjonen kan justeres og hendelen
kan monteres på venstre eller høyre side.
Monteringssettet er selvfølgelig utført i
rustfritt stål.

Vippbart speil Trykkstyrt vippbart speil

Ved et lett trykk på den nedre delen av
speilet, vil det vippe forover med en vinkel på
inntil 20o. Et svakt press på øvre del av
speilet, er nok til at speilet vipper tilbake på
plass igjen.
Settet leveres med selvklebende plate, slik at
du kan montere valgfritt speil i dimensjoner
opp til 1000 x 1000 mm. Minimum speil-
størrelse er 450 x 500 mm. Dette betyr at du
kan bruke ditt eget speil på nytt. Alle speil kan
selvfølgelig kompletteres med lysarmatur fra
ROTH.

Allerede i 1955 utviklet arkitekten Willy Roth, som led av podagra, et speilskap med vippbart speil.
Sønnen, Eckart Roth, bygde videre på suksessen. I de senere tiår har han lansert nye speil og
speilskap for personer med spesielle behov.



Fingerstyrte dispensere
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ROTH fingerstyrte dispensere er konstruert for å
betjenes med baksiden av fingrene. Med denne
konstruksjonen samles det 72% mindre bakterier* i
dispenseren. Brukerens egen hånd fungerer som
dryppskål. Andre fordelerer med denne patenterte
dispenseren er: Meget lettbetjent hendel, handicap-
vennlig høyde og nøkkelfri tyveribeskyttelse.
For mer info, ta kontakt eller se vår nettside:

www.hml.no

* I henhold til en mikrobiologisk undersøkelse uført av SMP Tüblingen den
13.03.2009

Vinklet speilskap

Våre speilskap med vinklet front passer for ALLE -
lav eller høy. Ved at speilflaten er vinklet er det like
enkelt å bruke det for lave eller sittende personer
som for høye personer. På grunn av vinkelen har
skapet betydelig bedre oppbevaringsplass i øvre del.

Flere vinklede speilskap kan også monteres ved
siden av hverandre. Selve skapet er laget av
høykvalitets aluminium

8°

Det ressursrike sydtyske oppfinnergeniet og erfaring fra en rekke store prosjekter gjør ROTH GmbH til en
kompetent samarbeidspartner. Vi har et bredt spekter av varegrupper (også innen byggebransjen), men hver
gruppe er høyt spesialisert.
Du finner mer informasjon på www.roth-sanitaerprogramme.de

mindre bakterier
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