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Scan og få mere info

Vi sælger til det offentlige i hele Danmark 
 

Vi har gennem mange år solgt TOFI-stolen til statsautoriserede 
Fodterapeuter, fodplejere, offentlige klinikker, plejecentre, 

multifunktionsklinikker m.fl. TOFI-stolen er som patientstol yderst
velegnet til alle former for klinikker indenfor sundhedssektoren.

Den er designet med kvalitet og hygiejne i fokus, 
er multifunktionel og desuden markedets stærkeste stol.



Hvad gør TOFI-stolen så eftertragtet? 
 
•	 Fleksible benstøtter giver let adgang til sårbehandling af fødder/ben.
 Stolens mange muligheder/indstillinger giver både en optimal
 arbejdsstilling for behandleren, og samtidig en behagelig
 ligge- og/eller siddestilling for patienten.

•	 Stolen kan indstilles til fuldt, fladt
 leje og er derfor også egnet til
 eks. anlæggelse af kateter mv.

•	 Stolen kan løfte patienter
 på op til hele 250 kg. Og er
 konstrueret til at holde til det.

•	 Let indstigning for kørestolsbrugere,
 da stolen kan køre langt ned og
 armlænene kan hæves.

•	 Polstringen og alle stolens overflader tåler
 afspritning med 70% sprit og er designet
 med hygiejne i fokus.

•	 Den trådløse betjening
 mindsker risikoen for
 faldulykker.

•	 Den smalle ryg giver
 let adgang til
 behandling.
 
•	 TOFI-stolen er bygget
 til at matche de behov
 som fagfolk i hele
 sundhedssektoren har. 
 
 

Hvad tilbyder vi? 
 

	 3 års garanti på TOFI-stolen.
	 Hurtig service, da stolen er danskproduceret.
	 Mulighed for en fast, årlig serviceaftale.

Hvad er branchens krav
til en optimal patientstol? 

	
En markedsundersøgelse
afslører blandt andet at:

85,17% peger på styrke og
holdbarhed som de

væsentligeste faktorer.

83,27% svarer at en
gennemtænkt hygienje

er prioriteret højt.

Hovedkravene
til en patientstol

- som er flere
af TOFI-stolens

absolut stærkeste
nøglefunktioner

- fordeler sig
sådan her:

 

34,22% 37,26%

28,52%

Løftekapacitet Elektriske
benstøtter

Høj arbejdshøjde
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