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    UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SAPCZECH-BIS
J. Czech, K i W Sapa

Kielnarowa 79B
36-020 Tyczyn

woj. Podkarpackie
tel/fax: (17) 22 93 808

kom. 600 830 790
www.sapczech.pl

Instrukcja montażu uchwytów łazienkowych dla niepełnosprawnych firmy   SAPCZECH-BIS  .  

  Dzięki tej instrukcji dowiedzą się Państwo jakie uchwyty należy zastosować przy poszczególnych urządzeniach 
sanitarnych (WC, prysznic,  umywalka,  wanna) i na jakich wysokościach należy je zamontować.  Nasza firma 
zajmuje się produkcją uchwytów dla niepełnosprawnych od 1999 r. Posiadamy duże doświadczenie w tej branży 
dlatego jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najbardziej optymalne i przemyślane rozwiązania. Uchwyty przez 
nas produkowane zamontowane są w szpitalach, domach pomocy społecznej, gabinetach lekarskich i obiektach 
użyteczności publicznej w całej Polsce.

Krótka charakterystyka uchwytów:

– wszystkie uchwyt posiadają deklaracje zgodności CE jak również wymagany atest potrzebny dla PFRON'u
 i SANEPID'u, - kserokopie dołączone są do każdego zamówienia razem z fakturą VAT

– uchwyty mogą być pomalowane na biało (standardowe) lub wykonane ze stali nierdzewnej
– w standardowych uchwytach malowanych na biało w celu zwiększenia trwałości powłoki lakierniczej 

stosujemy podwójne malowanie proszkowe
– jesteśmy producentem uchwytów dzięki czemu pomijają Państwo hurtownie i sklepy co gwarantuje 

atrakcyjne ceny
– wszystkie uchwyty malowane na biało są dostępne na magazynie dzięki czemu każde zamówienie 

realizowane jest zaraz po jego otrzymaniu
– uchwyty wysyłamy firmą kurierską co gwarantuje szybką dostawę „pod drzwi” do każdego miejsca

 w kraju - „dzisiaj zamówienie, jutro wysyłka, pojutrze odbiór”. 

W razie pytań służymy informacją:
 tel/fax; (17) 2293 808

kom.  600 830 790
kom.  600 830 817

www.sapczech.itl.pl
biuro@sapczech.itl.pl

http://www.sapczech.pl/
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  Instrukcję podzielono na 5 części:

1. Przestrzeń umywalki
2. Przestrzeń WC
3. Przestrzeń prysznica
4. Przestrzeń wanny
5. Cennik w formie formularza zamówień – plik Excela można pobrać na naszej stronie www.sapczech.pl 

1. Przestrzeń umywalki

  Do umywalek stosujemy następujące uchwyty 
1. nr kat. 113 – umywalkowy prawy – montowany z prawej strony umywalki rys. UM-1, UM-2, UM-3, UM-4, UM-5.
2. nr kat. 111 – umywalkowy lewy – montowany z lewej strony umywalki rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5.
3. nr kat. 114 – osłona syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5
4. nr kat. 112 – uchwyt międzyumywalkowy rys. UM-3, UM-5
5. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „50” o długości 50 cm – gdy umywalka jest przy ścianie rys. UM-2

 Górna krawędź uchwytów 111, 112, 113 i 101 „50” powinna być podniesiona 3 cm ponad płaszczyznę umywalki rys. UM-1. 
 Uchwyty 111, 112 i 113 powinny być oddalone od umywalki o odległość minimum 6 cm rys. UM-1.

rys. UM-1                                                                                        rys. UM-2  

Gdy umywalki zlokalizowane są obok siebie montuje się uchwyt nr kat. 112 – międzyumywalkowy rys. UM-4 i UM-5.

                                                    rys. UM-3

http://www.sapczech.pl/
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W przypadku braku miejsca obok umywalki uchwyty nr kat. 111, 112 i 113 można obrócić o 180°, rys. UM-4 i UM-5.

rys. UM-4                                                                                        rys. UM-5
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2. Przestrzeń WC

Podstawową zasadą przy wyposażaniu WC w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie dwóch uchwytów po obu 
stronach WC z tym że zawsze jeden z nich musi być uchylny. Uchwyt uchylny musi być zamontowany od strony najazdu 
wózka inwalidzkiego żeby ułatwić dojazd osobie niepełnosprawnej do WC. 

Do WC stosujemy następujące uchwyty:
1. nr kat. 139 – uchylny przykręcany do ściany tylnej rys. WC-1, WC-2, WC-3, WC-4, WC-5 i WC-6.
2. nr kat. 140 – uchylny stojący przykręcany do podłogi rys. WC-7, WC-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-5, WC-7.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-6.
5. nr kat. 131 – lewy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-3.
6. nr kat. 132 – prawy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-4.
7. nr kat. 133 – lewy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-1, WC-8.
8. nr kat. 134 – prawy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-2.

rys. WC-1                                                                                        rys. WC-2 

Rys.  WC-2 ma charakter  poglądowy by pokazać uchwyt  nr  kat  134.  Dodatkowo pokazano tutaj  nieprawidłowe 
zamontowanie  uchwytu  uchylnego  nr  kat.  139.   Jest  to  bardzo  częsty  błąd  przy  montażu,  polegający  na 
zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony 
najazdu wózka - rys. WC-1 nigdy od strony ściany - rys. WC-2.

rys. WC-3                                                                                          rys. WC-4

Rys.  WC-4 ma charakter  poglądowy by pokazać uchwyt  nr  kat  132.  Dodatkowo pokazano tutaj  nieprawidłowe 
zamontowanie  uchwytu  uchylnego  nr  kat.  139.  Jest  to  bardzo  częsty  błąd  przy  montażu,  polegający  na  
zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony 
najazdu wózka - rys. WC-3 nigdy od strony ściany - rys. WC-4.
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Uchwyty nr kat. 137 lewy i nr kat. 138 prawy należy stosować gdy WC umiejscowione jest bezpośrednio przy ścianie.

rys. WC-5                                                                                       rys. WC-6

    Uchwyty nr kat. 137 lewy i nr kat. 138 prawy należy stosować gdy WC umiejscowione jest bezpośrednio przy ścianie.

rys. WC-7                                                                                       rys. WC-8

Uchwyt nr kat. 140 uchylny stojący przykręcany do podłogi stosuje się gdy zamocowanie uchwytu nr kat. 139 uchylnego  
mocowanego to ściany tylnej nie jest możliwe np. ze względu na słabą/cienką konstrukcję ściany tylnej lub umiejscowienie  
w niej instalacji doprowadzającej wodę do WC.
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3. Przestrzeń prysznica

Podstawową zasadą przy wyposażaniu prysznica w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie krzesełka 
prysznicowego oraz dwóch uchwytów mocowanych do ściany po jego prawej i lewej stronie, których zadaniem jest 
ułatwienie wstawania z krzesełka.

Do prysznica stosujemy następujące uchwyty:
1. nr kat. 201 – krzesełko uchylne przykręcane do ściany rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4
2. nr kat. 202 – krzesełko zawieszane rys. PR-5, PR-6, PR-7, PR-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-2, PR-5.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-1, PR-6.
5. nr kat. 141 – prysznicowy prawy rys. PR-3, PR-8.
6. nr kat. 142 – prysznicowy lewy rys. PR-4, PR-7.
7. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „60” o długości 60 cm rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6.

rys. PR-1                                                                                        rys. PR-2

Krzesło uchylne przykręcane do ściany nr kat.  201 powinno być zamocowane na wysokości  47 cm – 52 cm licząc od 
podłogi do górnej płaszczyzny siedziska wyznaczonego przez otwór umieszczony na środku krzesełka. 

Uchwyty nr kat. 137, 138, 141, 142 jak również 101 „60” należy zamocować na wysokości 80 cm licząc od podłogi  do 
środka koła mocującego uchwyt. 

rys. PR-3                                                                                        rys. PR-4



www.sapczech.itl.pl – producent uchwytów dla niepełnosprawnychwww.sapczech.itl.pl – producent uchwytów dla niepełnosprawnych

rys. PR-5                                                                                        rys. PR-6

Na rys. PR-5 i PR-6 pokazano krzesełko zawieszane nr kat. 202 zawieszone na uchwytach nr kat. 137 i nr kat. 138. 
W przypadku gdy z prysznica korzystają osoby pełnosprawne krzesełko można zdjąć. 
 

rys. PR-7                                                                                        rys. PR-8

Na  rys.  PR-7  i  PR-8  pokazano  krzesełko  zawieszane  nr  kat.  202  zawieszone  na  uchwytach  nr  kat.  142  i  141.
W niektórych przypadkach można zrezygnować z dodatkowego uchwytu po drugiej stronie krzesełka. 
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4. Przestrzeń wanny

Do wanien stosujemy następujące uchwyty 
1. nr kat. 125 – wannowy lewy rys. WA-1.
2. nr kat. 126 – wannowy prawy rys. WA-2.
3. nr kat. 122 – wannowy czołowy rys. WA-3
4. nr kat. 123 – wannowy prawy rys. WA-6, WA-7.
5. nr kat. 124 – wannowy lewy rys. WA-5, WA-8.
4. nr kat. 203 – krzesełko wannowe rys. WA-4.

 

rys. WA-1                                                                                       rys. WA-2

Uchwyty nr kat. 126, 125 i 122 montuje się na wysokości 110 cm licząc od podłogi do poziomego ramienia uchwytu.
  

rys. WA-3                                                                                       rys. WA-4

Do wanny stosuję się krzesełko wannowe nr kat. 203. Cztery wsporniki umożliwiają przenoszenie osoby niepełnosprawnej 
razem z krzesłem. 
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rys. WA-5                                                                                         rys. WA-6

Uchwyty wannowe nr kat. 124 i 123 można stosować zarówno na ścianie długości jak i szerokości wanny.
Wysokość montażu uchwytu to 110 cm liczona od podłogi do poziomego ramienia uchwytu. Cały uchwyt należy odsunąć ok. 
6 cm od ściany. 

rys. WA-7                                                                                       rys. WA-8


