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Tuotteita, joiden suunnittelussa on
pyritty toimivuuteen, turvallisuuteen
ja yksinkertaisuuteen
Kylpyhuone on tapaturma-altis tila
Istuminen suihkun aikana sekä tukikahvojen ja ammelaudan
käyttäminen turvalliseen siirtymiseen ovat hyviä esimerkkejä
kylpyhuoneen turvallisuuden parantamisesta. Suihkujakkaran,
wc-istuimen korotuksen ja ammelaudan on kuitenkin oltava
toimivia ja turvallisia.
Toimivuus ja turvallisuus kulkevat Etacilla käsi kädessä. Siksi
olemme ottaneet toimintaterapeutteja ja käyttäjiä mukaan
tuotekehitystyöhömme. Kaikki tuotteet testataan ja tarkistetaan
huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikkien
turvallisuusmääräysten vaatimukset.

Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.

Next Level
Etac My-Loo, irrotettava wc-istuimen korotus, on ensimmäinen
Etacin uusien, älykkäiden tuotteiden sukupolvea.
Olemme asettaneet suurimmat vaatimukset kaikelle
turvallisuudesta, mukavuudesta ja joustavuudesta asennuksen
ja puhdistuksen helppouteen ja voimme nyt esitellä tuotteita,
jotka tarjoavat aivan uusia ja ylivoimaisia ratkaisuja.
Tämä uusi wc-apuvälinesarja on yksi kaikkien aikojen
suurimmista aloitteistamme, ja My-Loo tulee markkinoille
tuotteista ensimmäisenä. Tämä jännittävä, uusi tuotesukupolvi
vie wc-apuvälineet uudelle tasolle. "Muotoilu johtaa kehitystä"
on aina ollut johtava periaatteemme, ja olemme vakuuttuneita
siitä, että Etac My-Loo auttaa käyttäjiä ja luomaan uusia
mahdollisuuksia.
Lue lisää Etac My-Loosta sivulta 46.
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Etac S.P.A. -mallisto
Tukeudu meihin. Pysy omana itsenäsi.
Useimmille meistä koittaa – iän tai sairauden vuoksi – aika,
jolloin tarvitsemme hieman lisätukea. Silloin emme ole
enää yhtä notkeita kuin ennen, emmekä pääse liikkumaan
entiseen tapaan.
Etac S.P.A. -mallisto sisältää Rex-tukikaiteen, Flex-tukikahvan,
ja Relax-suikuistuimen. Kaikki kolme ovat toiminnoiltaan
ainutlaatuisia, mutta yhdessä ne antavat käyttäjälleen
mahdollisuuden olla edelleen oma itsensä.
Etac S.P.A. – Safe. Personal. Assistance.
(turvallista henkilökohtaista apua)
Lue lisää tuotteista sivuilta 6, 8 ja 54.
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Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.
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Suihkussa
Suihkussa käynti on yksi arjen päivittäisistä nautinnoista. Etac tarjoaa
luotettavia ratkaisuja, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. Näitä tuotteita
käytetään kosteissa ympäristöissä, mikä voi asettaa suuria kestävyys- ja
laatuvaatimuksia. Kaikissa tuotteissamme on käytetty materiaaleja, jotka
kestävät rasituksen, ja ne on tehty kestämään. Siksi tarjoamme viiden vuoden
takuun.
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Etac Relax -suihkuistuin
Skandinaavista muotoilua moderniin kylpyhuoneeseen.

Huomio yksityiskohtiin
Keskitymme tuotekehityksessä muotoiluun, toimivuuteen
ja turvallisuuteen, ja tulos voidaan nähdä tässä seinään
kiinnitettävässä suihkuistuimessa. Etac Relax on suunniteltu
varmistamaan turvallinen ja miellyttävä suihkukokemus.
Suihkuistuimen muoto tarjoaa useita istuutumisvaihtoehtoja,
jotka helpottavat sen käyttöä. Relax on aina käden ulottuvilla
ja vie kokoontaitettuna tuskin lainkaan tilaa.

Mukautettu tarpeisiisi
Etac Relaxista on saatavana kaksi väriä ja kuusi eri mallia,
jotka on suunniteltu tarjoamaan vaihtoehtoja juuri sinulle.

Ruuvit/kiinnikkeet eivät sisälly hintaan. Asennus sallittu ainoastaan seinille, joiden kantavuus on riittävä.
Varmista sopivien kiinnikkeiden käyttö. Istuimen asennus on annettava pätevän henkilön tehtäväksi.
Lisätietoja on Etac Relaxin käyttöohjeessa osoitteessa www.etac.com.

Etac Relax -suihkuistuin
- Valkoinen
- Valkoinen, sis. käsituet
- Valkoinen, sis. tukijalat
- Valkoinen, sis. käsituet ja selkätuen
- Valkoinen, sis. käsituet ja tukijalat
- Valkoinen, sis. käsituet, selkätuen ja tukijalat
- Harmaa metalliväri
- Harmaa metalliväri, sis. käsituet
- Harmaa metalliväri, sis. tukijalat
- Harmaa metalliväri, sis. käsituet ja selkätuen
- Harmaa metalliväri, sis. käsituet ja tukijalat
- Harmaa metalliväri, sis. käsituet, selkätuen ja tukijalat

Väri
Valkoinen, harmaa metalliväri

6

Catalogue Hygiene_FI.indd 6

Kylpyhuoneet ja wc:t

Tuotenro
81703010
81703020
81703030
81703060
81703040
81703050
81708000
81708010
81708020
81708050
81708030
81708040

Suurin käyttäjän paino
Tukijaloilla / ilman tukijalkoja: 150/125 kg

Materiaalit
Istuin: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni ja TPE
Jalat: alumiini ja ruostumaton teräs
Helat: TPE

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

Etac | Creating Possibilities

2020-06-25 09:15:04

Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Ominaisuudet
Toiminnallinen muotoilu

Käsituki, josta saa helposti otteen

Suihkuistuimen muoto mahdollistaa useita
istuma-asentoja, jotka helpottavat sen käyttöä.

Taitettavien käsitukien muoto ja materiaali
takaavat turvallisen ja tukevan otteen.

Tilansäästöä

Helppo kiinnittää

Seinään kiinnitetty suihkutuoli vie
kokoontaitettuna tuskin lainkaan tilaa.

Asennus sujuu nopeasti ja helposti,
koska kiinnityskohtia on vain kolme.

Selkänoja, pehmeä

Tukijalat

Pehmeä, lämpöä heijastava selkänoja.
Kiinnitetty seinään tarralla.
Valkoinen81704060

Lisävakauden saamiseksi ja enintään
150 kg painaville käyttäjille. Säädettävä
korkeus 45–55 cm.
Valkoinen81704050
Harmaa metalliväri
81708070

Lisävarusteet

Ruuvisarja
Puu-/vaneri- tai betoniseiniin kiinnittämiseen.
Sarja sisältää ruuvit ja tulpat.
84006130

www.etac.com
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Etac Flex -tukikahva
Innovatiivista muotoilua, joka luo mahdollisuuksia.

Joustavat modulaariset tukikahvat
Etac Flex -tukikahva on täydellinen valinta niille, jotka tarvitsevat kylpyhuoneessa hieman lisätukea. Joustavan modulaarisen
toimintansa ansiosta kahva on helppo säätää sopivaksi sekä
sinulle että wc-ympäristöösi. Puhdas skandinaavinen muotoilu
sulautuu muiden tuotteiden joukkoon, ja värivaihtoehtoja
on kaksi: valkoinen ja harmaa.

Tukea hyviin ja huonoihin päiviin
Tukikahvan materiaali ja sen hyvin suunniteltu muoto ja pinta
takaavat vakaan otteen silloinkin, kun kätesi tai kahvat ovat
kosteita. Myös kolmiomainen muoto ja peukalon paikka antavat
lisää turvallisuuden tunnetta.
Etac Flex sopii täydellisesti kylpy- ja wc-tiloihin.

Huomaa: Yhden tai useamman tukikahvan lisäämiseksi 30, 60 tai 90 cm:n
yhdistelmään on käytettävä Etac Flex Extension -jatkoja.

Etac Flex ruuvikiinnityksellä
- Flex-tukikahva 30 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 60 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 90 cm valkoinen
- Extension Flex 30 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 30 cm harmaa
- Flex-tukikahva 60 cm harmaa
- Flex-tukikahva 90 cm harmaa
- Extension Flex 30 cm harmaa

Etac Flex liimakiinnityksellä
- Flex-tukikahva 30 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 60 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 90 cm valkoinen
- Extension Flex 30 cm valkoinen
- Flex-tukikahva 30 cm harmaa
- Flex-tukikahva 60 cm harmaa
- Flex-tukikahva 90 cm harmaa
- Extension Flex 30 cm harmaa

8

Catalogue Hygiene_FI.indd 8

Kylpyhuoneet ja wc:t

Tuotenro
81707110
81707120
81707130
81706110
81707310
81707320
81707330
81706310

Tuotenro
81707210
81707220
81707230
81706210
81707410
81707420
81707430
81706410

Paino

0,35 kg/laite

Suurin käyttäjän paino
100 kg

Materiaali
polypropeeni

Väri
Valkoinen ja harmaa metalliväri

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

Etac | Creating Possibilities
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Ominaisuudet
Helppo säätää

Varma ote

Modulaarinen järjestelmä voidaan helposti
koota niin, että sen pituus ja muoto vastaavat
sinun ja kylpyhuoneesi vaatimuksia.

Tukikahvan hyvin suunniteltu muoto ja pinta
takaavat vakaan otteen silloinkin, kun kätesi
ovat kosteat.

Yhdisteltävyys

Kaksi kiinnitystapaa

Yhdistä niin monta tukikaidetta kuin haluat
ja valitse itsellesi sopivat kulmat. Näin syntyy
mahdollisuuksia.

Kiinnitä ruuveilla tai liimalla. Viimeksi
mainittu vaihtoehto sopii loistavasti niille,
jotka eivät voi tai halua käyttää poraa
kylpyhuoneessa.

Etac Flex tarjoaa runsaasti sijoitusvaihtoehtoja tukikahvoja
yhdistettäessä. Valitse yhdeksästä eri kulmasta.

www.etac.com
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Etac Edge-, Easy- ja Smart -suihkujakkarat
Erilaisia pieniä ja käteviä suihkujakkaroita. Kaikissa jakkaroissa on pehmeästi muotoillut
istuimet luistamattomalla kuviolla ja soikeilla rei’illä veden poistoon. Nämä ominaisuudet
tekevät istuimista tukevia ja mukavia. Valitse suihkutilan, toiminnan tai maun mukaan.

Etac Edge -suihkujakkara

Etac Easy -suihkujakkara

Sopii täydellisesti suihkun nurkkaan, missä seinät tukevat
käyttäjän selkää. Etac Edgeä voi käyttää myös toisin päin
satulatuolina, joka helpottaa särkevän lonkan kuormitusta.
Saatavana myös matalana versiona.

Pieni suihkujakkara, jonka kantavuus on suuri.
Helppokäyttöinen, helposti siirreltävä. Pyöreä istuin on aina
oikeassa asennossa. Voidaan yhdistää kääntöalustaan.

Etac Smart -suihkujakkara
Aina yhtä mukava, istutpa pitkällä tai lyhyellä sivulla.
Matalaa versiota, jonka kantavuus on suuri, voidaan käyttää
kylpyistuimena tai hoitokotiympäristössä. Suihkutuoli on
saatavilla myös kääntöalustalla varustettuna.
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Ominaisuudet
Helppo asentaa

Vakaa

Jalat on helppo asentaa ja irrottaa
painonappilukituksen ansiosta.

Vakauden varmistamiseksi jalat on kallistettu
ulospäin. Tämä tarkoittaa, että mitä
korkeampi istuin, sitä suurempi jalanjälki.

Helppo ja turvallinen

Pitävä ote

Soikea muoto estää teleskooppijalkojen
kääntymisen korkeutta säädettäessä.

Kumitulpat ovat elefantin jalan muotoisia.
Ne mukautuvat täydellisesti lattiaan ja
tekevät jakkarasta tukevan ja turvallisen.

Etac Easy ja Smart kääntöalustalla mahdollistavat
helpon kääntymisen ilman kitkaa. Voidaan irrottaa
puhdistusta varten.
Pesulämpötila enintään 60 °C.

Lisävarusteet
Istuinpehmusteet
Edge: 81801132
Smart: 80209502
Easy: 80209501
Luistamattomat istuinpehmusteet
antavat lämpimän tunteen
ja ovat vedenkestäviä.

Etac-suihkujakkarat

Harmaa

Sininen

Harmaa matala

Edge-suihkujakkara
Easy-suihkujakkara
Smart-suihkujakkara

81801010
81901010
81951010

81801030
81901020
81951020

81801040

Paino
Edge: 2,6 kg
Edge Low: 2,4 kg
Easy: 2,8 kg
Smart: 3,2 kg
Smart Low: 3 kg

Harmaa, sis. kääntöalustan

81951030

Istuimen korkeus, Edge: 42–57 cm
Istuimen korkeus, Edge Low:
34,5–42 cm

Käyttäjän enimmäispaino
Smart ja Easy: 200 kg
Edge: 130 kg

Mitat, Smart

Kokonaisleveys: 52 cm
Istuimen leveys: pohja maks. 45 cm

www.etac.com
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Istuin: polypropeeni
Jalat: alumiini, polyamidi
Kumitulpat: TPE
Istuinpehmusteet: polyeteeni

Väri
Harmaa

Sininen

Mitat, Easy
Jalkojen ristimitta: 49,5–53,5 cm
Istuimen leveys: ø 40 cm
Istuimen korkeus: 42–57 cm

Mitat, Edge

81901050
81951050

Materiaalit

Jalkojen ristimitta: 45,5–46,5 x 41–43 cm
(18–18¼ x 16¼–17")
Istuimen leveys: 43–38 cm
Istuimen korkeus: 42–57 cm
Istuimen korkeus, Smart Low: 34,5–42 cm

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo
5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan
tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n lämpötilassa.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Etac Swift -suihkujakkara/-tuoli
Swift on palkittu suihkujakkara-/-tuolimallisto, jonka suunnittelussa on tähdätty toimivuuteen
ja yksinkertaisuuteen. Perussuihkujakkara on helppo muuttaa kokonaiseksi suihkutuoliksi
lisäämällä siihen käsituet ja selkätuki.

Tukeva lattiasta riippumatta
Etac Swiftin ainutlaatuinen muotoilu mukautuu joustavan
istuimen ansiosta epätasaisiin lattioihin. Pehmeät, laadukkaat
kumitulpat mukautuvat lattiaan ja varmistavat hyvän pidon.
Nämä ominaisuudet parantavat käyttäjän turvallisuutta.

Muuttuu olosuhteiden mukaan
Swift on mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin. Sitä voi käyttää
aluksi suihkujakkarana ja lisätä käsituet ja selkätuen
myöhemmin, jos olosuhteet muuttuvat. Swift on helppo
säätää sopivalle korkeudelle teleskooppijalkojen avulla.
Jos se säädetään edestä pykälää alemmas, istuin kallistuu
hieman eteenpäin, mikä helpottaa seisomaan nousemista.
Lisämukavuutta kaipaaville on saatavilla erityisesti
suihkutteluun sopivia pehmusteita.

Helppo käsitellä
Swift on keveytensä ansiosta helppo käsitellä. Se on pakattu
litteään pakkaukseen, eikä sen kokoamiseen tarvita työkaluja.
Swift on myös ruostumaton, ja sillä on viiden vuoden takuu.

Etac Swift

Vihreä

- suihkujakkara
- suihkujakkara käsituilla
- suihkutuoli selkä- ja kästuilla
- Low-suihkujakkara
- Low-suihkutuoli selkä- ja kästuilla

81701010
81701020
81701030

Harmaa Sininen

Materiaalit

81701410
81701420
81701430
81701450
81701460

Istuin: polypropeeni
Jalat: alumiini, polyamidi
Helat: TPE
Istuinpehmusteet: polyeteeni

Paino

Swift-suihkujakkara: 3,1 kg
Swift Low -suihkujakkara: 2,9 kg
Swift-suihkutuoli: 4,7 kg
Swift Low -suihkutuoli: 4,5 kg

81701510
81701530

Värit
Vihreä

Harmaa

Sininen

Mitat
Kokonaiskorkeus selkänojan kanssa: 80 – 95 cm
Swift Low -tuolin kokonaiskorkeus selkänojan kanssa: 72,5–80 cm
Kokonaisleveys, jakkara: 54 cm
Kokonaisleveys käsitukien kanssa: 54,5 cm
Kokonaissyvyys: 50 cm
Kokonaissyvyys, Swift Low: 46,5 cm
Käsitukien välinen leveys: 45 cm
Istuimen korkeus: 42 – 57 cm
Istuimen korkeus, Swift Low: 34,5–42 cm
Istuinalue: 54 x 41 cm
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Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta,
jonka pH on 5-9 tai 70 prosenttista desinfiointiaineliuosta.
Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesukone-desinfiointilaitteessa
85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan.

Etac | Creating Possibilities
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Ominaisuudet
Helppo asentaa

Pitävä ote

Jalat on helppo asentaa ja irrottaa
painonappilukituksen ansiosta.

Kumitulpat työntävät veden pois ja
mukautuvat täydellisesti lattiaan.

Mahdollisuuksia tukevaan otteeseen

Turvallinen pinta

Ilman käsitukia, aukot mahdollistavat tukevan
otteen.

Pinnan rakenne mahdollistaa turvallisen
ja luistamattoman istumisen silloinkin,
kun pinta on märkä.

Etac Swift
-suihkutuoli selkäja käsituilla

Etac Swift Low
-suihkutuoli selkäja käsituilla

Etac Swift
-suihkujakkara

Lisävarusteet
Selkätuki

Selkätuen pehmuste

Vihreä: 84006182
Harmaa: 84006181
Sininen: 84006183

Harmaa: 84005072

Saippuateline

Istuinpehmuste

Vihreä: 81701140
Harmaa: 80209266
Sininen: 81701340

Harmaa: 84005073

Luistamaton pehmuste antaa hetkessä lämpimän tunteen
ja on vedenkestävä. Materiaali: polyeteeni. Pesulämpötila
enintään 60 °C

Luistamaton pehmuste antaa hetkessä lämpimän tunteen
ja on vedenkestävä. Materiaali: polyeteeni. Pesulämpötila
enintään 60 °C

Käsituki
Vihreä: 84006185
Harmaa: 84006184
Sininen: 84006186

www.etac.com
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Kokoontaitettava Etac Rufus -suihkutuoli
Taittuu kätevästi kokoon
Rufus voidaan taittaa kokoon tilan säästämiseksi kuljetuksen
aikana tai silloin, kun sitä ei käytetä. Istuimen korkeus on
säädettävissä, ja sitä voidaan myös kallistaa hieman eteenpäin
seisomaannousun helpottamiseksi. Pehmeä selkänoja
mukautuu käyttäjän selän mukaan.
Rufus toimitetaan litteässä pakkauksessa. Taita se auki,
kiinnitä istuin paikalleen, säädä korkeus ja se on valmis
käyttöön. Työkaluja ei tarvita.

Lisävaruste
Poikittaistanko
60,5 cm
80303034

Etac Rufus, kokoontaitettava
Kokoontaitettava Rufus-suihkutuoli

Mitat
Kokonaiskorkeus: 73– 93 cm
Kokonaisleveys: 58 cm
Kokonaissyvyys: 44,5 – 47 cm, kokoontaitettuna 12 cm
Istuimen korkeus: 45 – 60 cm
Istuinalue: 41 x 40 cm
Käsinojien välinen leveys: 52 cm

Tuotenro
81208013

Materiaalit
Istuin: polypropeeni
Runko: jauhemaalattu teräsputki
Takahihna: polyesteri

Paino
6,5 kg

130

287

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Rufus Plus -suihkutuoli
Rufus Plus -suihkutuolin kantavuus on 200 kg.
Pehmeä selkänoja mukautuu käyttäjän selän mukaan.
Seisomaannousua voidaan helpottaa kallistamalla
istuinta hieman eteenpäin. Rufus Plus toimitetaan
litteässä pakkauksessa, ja se on helppo koota.

Etac Rufus Plus

Tuotenro

Rufus Plus -suihkutuoli

81208015

Mitat
Kokonaiskorkeus: 89 cm
Kokonaisleveys: 62 cm
Kokonaissyvyys: 47 cm, kokoontaitettuna 12 cm
Istuimen korkeus: 55,5 cm
Istuinalue: 41 x 40 cm
Käsinojien välinen leveys: 56 cm

Materiaalit
Istuin: polypropeeni

www.etac.com
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Runko: jauhemaalattu teräsputki
Poikkipalkki: alumiini
Takahihna: polyesteri
Etuputki: alumiini

Paino
6,5 kg

200

441

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.
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Suihku ja wc
Etacin valikoimassa on runsaasti erilaisia siirrettäviä suihku- ja wc-tuoleja.
Ne ovat hyvin suunniteltuja, ja niiden lukuisat oivalliset toiminnot
helpottavat sekä käyttäjien että hoitajien jokapäiväisiä tehtäviä.
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Etac Clean
Etac Clean on turvallinen, varma ja helppokäyttöinen tuoli niin käyttäjille kuin hoitajillekin.
Toimivuudeltaan ja muotoilultaan käytännöllisen tuolin jokainen yksityiskohta on
suunniteltu varmistamaan käyttäjälle positiivinen ja turvallinen wc- ja suihkukäynti.

Helppo asentaa ja käyttää
Etac Clean on erittäin helppo käyttää leveän työntökahvan
ansiosta. Hieno muotoilu on nähtävissä koko tuolissa.
Pystysuuntainen kahva varmistaa, että Clean sopii hyvin
jopa seinään asennettuihin wc-istuimiin. Tuoli on takaa avoin,
mikä helpottaa käytettävyyttä.

Mukava ja käytännöllinen jalkatuki
Ainutlaatuisen jalkatuen voi työntää tuolin alle, kun sitä ei
käytetä. Pehmeä pyöristetty pinta on miellyttävä jaloille, joita
suojaa myös jalkatuen sivusuoja.
Myös muissa Clean-tuolivaihtoehdoissa on nämä samat
ominaisuudet ja lisätoimintoja muita tarpeita varten.

Etac Clean suihku- ja wc-tuolit

Valkoinen

Laguunin
vihreä

44 cm, 4 lukittavaa pyörää

80229269

80229209

49 cm, 4 lukittavaa pyörää

80229270

80229210

49 cm, 2 lukittavaa pyörää
44 cm, 4 lukittavaa pyörää, selkänojapehmuste,
alusastian pidikkeet
49 cm, 2 lukittavaa pyörää, pehmeä selkänoja
49 cm, 4 lukittavaa pyörää, selkänojapehmuste,
alusastian pidikkeet
55 cm, 4 lukittavaa pyörää
55 cm, 2 lukittavaa pyörää
55 cm, 2 lukittavaa pyörää, pehmeä selkänoja
60 cm, 2 lukittavaa pyörää, sis. korotuspalat

80229273

80229213

80229286

-

80229305

-

80229287

-

80229271
80229274
80229306
80229275

80229211
80229214
80229215

Suurin käyttäjän paino
130 kg

Materiaalit
Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänoja: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörien haarukat: polyamidi
Pyörät, lukittavat, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Huolto

Paino

44 cm: 13,5 kg
49 cm: 14,0 kg
55 cm: 14,5 kg
60 cm: 15 kg

18
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Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Ominaisuudet
Kapea mutta tilava

Sopii wc-istuimen päälle

Hienon muotoilun ansiosta tyylikkään kapean
Etac Clean -tuolin istuinalue on suuri ja
mukava.

Pystysuuntaisesti muotoillun kahvan
ansiosta tuoli istuu hyvin jopa seinään
kiinnitettyihin wc-istuimiin.

Helppoutta

Jaloille suunniteltu tuki

Tuoli on takaa avoin, mikä helpottaa
intiimihygieniasta huolehtimista.

Käytännöllisessä jalkatuessa on pehmeä,
pyöristetty muoto, mikä antaa jaloille
lisämukavuutta ja suojaa.

Lisävarusteet
Katso laaja lisävarustevalikoimamme "Lisävarusteet kaikkiin
Clean-malleihin" sivuilta 24–25

www.etac.com
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Etac Clean, korkeussäädettävä
Kaikkien perusmallin ominaisuuksien lisäksi istuinkorkeutta voi säätää.

Säädä korkeus juuri oikeaksi
Korkeussäädettävän istuimen ansiosta korkeussäädettävä Etac
Clean voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaan –
esimerkiksi vaivattomaan siirtymiseen tai sopimaan
täydellisesti wc-istuimen päälle. Korkeuden säätäminen on
helppoa eikä työkaluja tarvita.
Korkeussäädettävässä Etac Clean -tuolissa on samat
perusominaisuudet kuin muissa Clean-tuoteperheen tuoleissa
– mutta se on korkeussäädettävissä aina 60 cm:iin, ja siihen
on saatavana laajempi valikoima jalka- ja pohjetukia.

Lisävarusteet
Katso laaja lisävarustevalikoimamme
"Lisävarusteet kaikkiin Clean-malleihin"
sivuilta 24–25

Etac Clean, korkeussäädettävä
4 lukittavaa pyörää, valkoinen

Paino
14,2 kg

Suurin käyttäjän paino

Tuotenro
80229208

Materiaalit
Alusta: pulverimaalattu teräsputki
Istuin/selkänoja: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörät, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE/ruostumaton teräsputki
Pyörät, korkeussäädettävät putket: ruostumaton teräs

Huolto

130 kg

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Clean Comfort
Tässä tuolissa on kaikki Etac Cleanin ominaisuudet ja lisäksi entistä suurempi
käyttömukavuus. Istuin, käsituet ja selkätuki on pehmustettu pehmeän ja mukavan
istumiskokemuksen takaamiseksi.

Mukavuutta ja lämpöä
niitä tarvitseville
Etac Clean Comfort lisää hyvinvoinnin tunnetta niille,
jotka tarvitsevat kylpyhuoneessa hieman lisämukavuutta
ja tukea. Vettähylkivä ja lämpöä heijastava selkä- ja käsitukien
pehmuste auttaa käyttäjää pysymään lämpimänä. Muotoiltu
istuin tarjoaa reisille miellyttävän tuen ja muotoutuu käyttäjän
mukaan antaen turvallisemman ja miellyttävämmän tunteen.
Etac Clean Comfort -tuolissa on kaikki samat Etac Clean
-tuoteperheen perusominaisuudet – ja nyt lisäksi entistä
suurempi käyttömukavuus.

Lisävarusteet
Katso laaja lisävarustevalikoimamme
"Lisävarusteet kaikkiin Clean-malleihin"
sivuilta 24–25

Etac Clean Comfort

Tuotenro

Materiaalit

36,9 x 18,2 cm

Comfort-istuinpehmuste: polyeteeni
Comfort Soft -istuinpehmuste: polyuretaani
Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänoja: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörien haarukat: polyamidi
Pyörät, lukittavat, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Paino

Huolto

49 cm, sis. Comfort-pehmusteen, Comfort Soft -istuimen,
4 lukittavaa pyörää, valkoinen
55 cm, sis. Comfort-pehmusteen, Comfort Soft -istuimen,
4 lukittavaa pyörää, valkoinen

Aukko: syvyys x leveys

80229298
80229299

49 cm: 13,5 kg
55 cm: 14 kg

Suurin käyttäjän paino
130 kg

www.etac.com

Catalogue Hygiene_FI.indd 21

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Clean 24"
Tämä Etac Clean -malli soveltuu itsenäisille käyttäjille,
jotka haluavat maksimoida liikkumisensa.

Helppo kelata
Etac Clean 24" -mallin kelauspyörät on sijoitettu siten, että
tuolin ohjaaminen on helppoa ja turvallista. Tuoliin ja tuolista
pois siirtyminen on vaivatonta. Sivuttaiset siirrot ovat turvallisia,
koska pyörien edessä on riittävästi tilaa. Jarrukahvat ovat
suoraan istuimen alla, jolloin ne eivät haittaa siirtymistä mutta
ovat kuitenkin helposti käden ulottuvilla.
Etac Clean 24" -tuolissa on samat perusominaisuudet
kuin muissa Clean-tuoteperheen tuoleissa – mutta käyttäjä
voi kelata tuolia itsenäisesti.

Lisävarusteet
Katso laaja lisävarustevalikoimamme
"Lisävarusteet kaikkiin Clean-malleihin"
sivuilta 24–25

Etac Clean 24"
55 cm, 24" kelauspyörät, valkoinen
55 cm, 24" kelauspyörät, laguunin vihreä

Paino
20 kg

Suurin käyttäjän paino
130 kg

Tuotenro
80229276
80229216

Materiaalit
Kelauspyörän sovitin: alumiini
Kelauspyörät: polyamidi, umpirenkaat.
Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänoja: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörien haarukat: polyamidi
Pyörät, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Huolto

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Kelattava
Itsenäisen käyttäjän on helppo kelata.

Turvallinen ja helppo siirtyminen
Tasainen istuin ja jarrun sijainti helpottavat
sivuttaista siirtymistä.

www.etac.com

Catalogue Hygiene_FI.indd 23

Kylpyhuoneet ja wc:t

23

2020-06-25 09:16:16

Lisävarusteet
Pehmeä selkätuki

Istuinpehmuste

80209225
Säädettävä.
Pesulämpötila enintään 60 °C.

Harmaa: 80209260
Lämpöä heijastava pehmuste, joka ei muutu
liukkaaksi märkänäkään. Aukon leveys: 17 cm.
Materiaali: polyeteeni.
Puhdistuslämpötila enintään 60 °C tai
pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.

Vartalotuki

Selkätuen pehmuste

80209509
Leveys säädettävissä.
Materiaalit: polyesteri, tarranauha, polyeteeni.
Pesulämpötila enintään 60 °C.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225.

Harmaa: 80209261
Lämpöä heijastava pehmuste, joka ei muutu
liukkaaksi märkänäkään.
Materiaali: polyeteeni.
Puhdistuslämpötila enintään 60 °C tai
pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.

Poikittaistanko

Istuinpehmuste

80209246

80209247
Kun tarvitaan aukoton istuin.
Materiaali: polyuretaani.
Puhdistus enintään 85 °C tai pyyhkiminen
alkoholipyyhkeellä.

Kiinnitetään käsinojiin.
Materiaalit: alumiini, solupolyeteeni,
polypropeeni.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209228,
80209237 ja 80209226.

24
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Rintavyö, pehmeä selkätuki

Comfort-sarja

80209442
Pituus säädettävissä. Kiinnitä pehmeään
selkätukeen (80209225).
Materiaali: polyesteri.

80209237
Sisältää Comfort -pehmusteen ja Comfort
Soft -istuinpehmusteen. Puhdistus enintään
60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225
ja 80209246.

Asentovyö, musta

Comfort-pehmuste

80209440
Pituus säädettävissä. Kiinnitetään
tarranauhoilla.
Materiaali: polyesteri.

80209228
Pehmeä selkätuki käsitukipehmustein.
Materiaali: polyeteeni.
Puhdistus enintään 60 °C tai pyyhkiminen
alkoholipyyhkeellä. Ei sovellu
lisävarusteeseen: 80209225 ja 80209246.

Asentovyö, valkoinen

Comfort-käsitukipehmusteet

80209034
Kiinnitykset selkätuen takana. Käytä aina
lannevyön kanssa.
Materiaali: polyesteri.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225.

80209226

Protect-istuintyyny

Comfort Soft -istuinpehmuste

80209245
Ilmakennotyyny erinomaisin paineenjakautumisominaisuuksin. Ilmanpainetta voidaan
säätää. Aukon leveys: 21 cm, kennon korkeus
5 cm. Materiaali: neopreeni.
Puhdistuslämpötila enintään: 60 °C.

Kapea aukon leveys 15 cm:
80209301
Aukon leveys 18 cm:
80209227
Pehmeä, muotoiltu istuin.
Materiaali: polyuretaani.
Puhdistuslämpötila enintään 85 °C tai
pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.

Kylpyhuoneet ja wc:t

Pehmeät ja lämpimät, jättävät kahvaosat
paljaaksi, mikä varmistaa tukevan otteen
noustaessa ylös. Materiaali: polyeteeni.
Puhdistus enintään 60 °C tai pyyhkiminen
alkoholipyyhkeellä. Ei sovellu
lisävarusteeseen: 80209246.
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Lisävarusteet
Saippuateline (ei Clean 24")

Ämpärin pidikkeet

Harmaa: 80209266
Kiinnitetään istuimen sivuun. Telineessä
on aukko suihkun kädensijalle.
Materiaali: polypropeeni.
(ei Clean 24")

Harmaa: 80209505
Sopivat kahvalla ja kannella varustettuun
ämpäriin ja muihin paksureunaisiin
ämpäreihin.
Materiaali: polypropeeni.

Alusastia

Madallusosat alusastian tai ämpärin
matalampaa kiinnitystä varten

Harmaa: 80209254
Materiaali: polypropeeni.
Alusastia sangallisella kannella
Harmaa: 80209255
Materiaali: polypropeeni.

Harmaa: 80209259
Kiinnitetään alusastian/ämpärin pidikkeisiin.
Madaltaa alusastian/ämpärin pidikkeitä 6 cm.
Materiaali: polypropeeni.

Alusastian pidikkeet

Kertakäyttöiset alusastiat

Harmaa: 80209257
Sopivat molempiin alusastiamalleihin
ja tavallisiin, ohutreunaisiin sairaalaalusastioihin.

80209282
Kestävä ja tukeva. 50 kpl.

Ämpäri, kahva ja kansi

Kertakäyttöinen
alusastianpidikesarja

80209265
Materiaali: polypropeeni.

– vain korkeussäädöllä varustettu Clean

Harmaa: 80209229
Sopii kertakäyttöiseen alusastiaan.

– vain Clean 49 ja 55 cm

Käännettävät jalkatuet

Kelauspyörät kiinnityksin

80209250
Irrotettavat, korkeus säädettävissä.
Kiinnitysosat sisältyvät toimitukseen.
Materiaalit: jauhemaalattu alumiini,
jalkatuet polypropeenia.

Valkoinen: 80209305
Materiaalit: alumiini, polyamidi.

Kipsijalkatuki

Korotussarja ja pyörät

Oikea: 80209252
Vasen: 80209253
Kiinnitysosat sisältyvät toimitukseen.
Materiaalit: ABS-muovi, ruostumaton teräs

Valkoinen, 4 kpl: 80209511
Laguunin vihreä, 4 kpl: 80209512
Korottavat istuinta 5 cm.
Materiaalit: polyamidi, TPE, alumiini.

75 mm pyörät

Valkoinen, etupyörät: 80209515
Valkoinen, takapyörät: 80209516
Laguunin vihreä, etupyörät: 80209513
Laguunin vihreä, takapyörät: 80209514
Madaltaa istuinkorkeutta 5 cm. Asennettu
vakiona Clean 44 cm -istuimeen.
Materiaalit: polyamidi, TPE, alumiini.

www.etac.com
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Etac Swift Mobil-2
Swift Mobil-2 on työnnettävä, muunneltava suihku- ja wc-tuoli, joka varmistaa hoitajan
kannalta parhaan mahdollisen käytettävyyden potilaan henkilökohtaisesta hygieniasta
huolehdittaessa. Tuolia on kevyt ohjata ja se voidaan mukauttaa moniin eri
käyttäjätarpeisiin.

Yksilöllinen istuin
Istuimen takaosassa on aukko, mikä helpottaa hoitajaa hänen
avustaessaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa.
Lisäksi nimenomaisesti Etacille suunniteltu istuimen pinnan
Etac EasyClean -kitkakuvio yhdistää täydellisesti kitkan ja
puhtauden.

Helpotusta istumiseen
Herkkäihoisille on tarjolla erikoispehmeitä istuinpehmusteita,
jotka muotoilun ansiosta tukevat ja helpottavat istumista. Swift
Mobil-2 -tuolin pehmeä ja nopeasti kuivuva selkätuki ja
kaarevat jalkatuet lisäävät entisestään käyttömukavuutta.

Erittäin mukautettava
Swift Mobil-2 -tuolin käyttäjän enimmäispaino on 160 kg ja sen
istuinkorkeutta voidaan säätää 45–60 cm. Käsitukien
korkeutta ja leveyttä voidaan säätää 6 cm kuhunkin suuntaan.
Sivuuntaitettavat jalkatuet ovat korkeussäädettävät ja niistä on
saatavana myös lyhyempi malli käytettäväksi esimerkiksi silloin,
kun käytössä on korkeampi istuinpehmuste.

Etac Swift Mobil-2 XL
Suuremmille käyttäjille on saatavana malli, jossa on leveämpi
selkätuki (6 cm leveämpi käsitukien väli). XL-kokoinen
selkätukirunko on saatavana lisävarusteena.

Etac Swift Mobil-2

Tuotenro.

Swift Mobil-2, osittain koottu
Swift Mobil-2, koottu
Swift Mobil-2, sis. ämpärin pidikkeet
Swift Mobil-2, sis. alusastian pidikkeet
Swift Mobil-2 XL, osittain koottu, XL-kokoinen selkätuki
Vakiovarusteet: selkätuki, istuin, käsituet, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

Paino
16,6 kg

Mitat
Kokonaisleveys: 57/58/64 cm
Käsitukien välinen leveys: 42/48/54 cm
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80229400
80229401
80229404
80229406
80229467

Materiaalit
Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuki: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri

160

353

Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka
pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta.
Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n
lämpötilassa kolmen minuutin ajan.
Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg
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Ominaisuudet
Takaa avonainen istuin

Säädettävä selkätuki

Varmistaa hoitajan kannalta helpon
käytettävyyden ja tuo mukavuutta käyttäjälle.
Ainutlaatuinen Etacille suunniteltu istuimen
pinta ja siinä yhdistyvät kitka, puhtaus,
luistamattomuus ja hygienia!

Helppo säätää asennon ja vartalon mallin
mukaan maksimaalista mukavuutta ajatellen.
Kaksoiskiinnikkeet työntötankojen ympärillä.
Pehmeä ja nopeasti kuivuva materiaali.

Säädettävät käsituet vakiona

Ergonominen jalkatuki

Helposti mukautettavissa erilaisiin
käyttäjätarpeisiin. Säädettävissä niin korkeuskuin leveyssuunnassa, +/- 6 cm kumpaankin
suuntaan.

Kaarevat jalkatuet tukevat jalkapöytää ja
jalan kaarta varmistaen näin mukavuuden,
vakauden ja rentouden.

Lisävarusteet
Tutustu runsaaseen lisävarustevalikoimaamme
"Lisävarusteet kaikkiin Swift Mobile -malleihin" sivulla 36

www.etac.com
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Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2 on suunniteltu niin hoitajan kuin käyttäjänkin tarpeita ajatellen. Sen
suunnittelussa on tartuttu hoitajien päivittäisessä työssään kohtaamiin moniin haasteisiin
ja se tuo käyttäjilleen käyttömukavuutta ja turvallisuuden tunteen.

Ainutlaatuinen kallistustoiminto
Swift Mobil Tilt-2 -tuolissa on ainutlaatuinen kallistustoiminto,
joka tuo käyttäjälle lisäturvaa ja varmistaa hoitajan
ergonomisen työskentelyasennon. Sen kallistustoimintoa
(-5 – +35°) voidaan käyttää tuolin kummalta tahansa sivulta.
Näin hoitaja voi tuolia kallistaessaan samalla rauhoitella
käyttäjää.

Käytettävyyttä ja mukavuutta
Kun istuimen ympärillä liikkuminen on vaivatonta, hoitajan on
helpompaa huolehtia avustettavan henkilökohtaisesta
hygieniasta ja säilyttää arvokkuuden tunne. Herkkäihoisille on
tarjolla erikoispehmeitä istuinpehmusteita. Swift Mobil Tilt-2
-tuolin pehmeä ja nopeasti kuivuva selkätuki ja kaarevat
jalkatuet lisäävät entisestään käyttömukavuutta.

Sopii erilaisille käyttäjille
Suihku- ja wc-tuoli sopii erilaisia tarpeita omaaville ja
erikokoisille käyttäjille. Käyttäjän enimmäispaino on vakiona
160 kg ja tuolin istuinkorkeutta voidaan säätää (50–65 cm).
Käsitukien korkeus ja leveys on säädettävissä.
Korkeussäädettävistä, sivuuntaitettavista jalkatuista on
saatavana myös lyhyempi malli.

Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2, koottu
Swift Mobil Tilt-2, sis. ämpärin pidikkeet
Swift Mobil Tilt-2, sis. alusastian pidikkeet
Swift Mobil Tilt-2, sis. alusastian ja alusastian pidikkeet

Tuotenro.
80229410
80229411
80229412
80229415

Materiaalit

Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuki: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri

Vakiovarusteet: päätuki, selkätuki, istuin, käsinojat, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

160

Paino
20,4 kg

Mitat
Kokonaisleveys: 57/56/64 cm
Käsinojien välinen leveys: 42/48/54 cm
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Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka
pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta.
Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n
lämpötilassa kolmen minuutin ajan.
Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg
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Ominaisuudet
Takaa avonainen istuin
Varmistaa hoitajan kannalta helpon
käytettävyyden ja tuo mukavuutta käyttäjälle.
Ainutlaatuinen Etacille suunniteltu istuimen
pinta. Siinä yhdistyvät kitka, puhtaus,
luistamattomuus ja hygienia!

www.etac.com
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Ainutlaatuinen ja turvallinen
kallistustoiminto
Voidaan käyttää tuolin kummaltakin puolelta,
mikä varmistaa hoitajan kannalta hyvän
työskentelyasennon ja rauhoittaa käyttäjää
kallistuksen aikana.

Säädettävät käsituet vakiona

Monipuolisesti säädettävä päätuki

Helposti mukautettavissa erilaisiin
käyttäjätarpeisiin. Säädettävissä niin
korkeus- kuin leveyssuunnassa,
+/- 6 cm kumpaankin suuntaan.

Päätuki on suunniteltu tuomaan
maksimaalista mukavuutta ja
muunneltavuutta, ja se voidaan säätää
sopimaan käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Etac Swift Mobil 24"-2
Etac Swift Mobil 24"-2 on kelattava malli, joka sopii itsenäiselle käyttäjälle.

Helppo käsitellä
Kelattava suihku- ja wc-tuoli on helppokäyttöinen ja miellyttävä
ohjata. Takapyörät on sijoitettu siten, että niihin ylettyy helposti
ja tuolia on yksinkertainen hallita. Ylöstaitettavat käsituet ja tila
kelauspyörien edessä mahdollistavat sivusuuntaiset siirrot.
Sivusuuntaisia siirtoja helpottaa myös istuinalueen suhteellisen
tasainen muoto.

Mukava istuin
Käytettävyyden helpottamiseksi istuin on takaa avonainen ja
sen edessä on hygieniasyvennys. Istuimen suunnittelussa on
kiinnitetty huomiota sen käyttömukavuuteen käyttäjän
asennosta ja lantion leveydestä riippumatta. Käyttömukavuutta
lisäävät saatavissa olevat ergonomiset istuinpehmusteet.

Sopii erilaisten käyttäjien tarpeisiin
Swift Mobil 24”-2 on mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin ja
erikokoisille käyttäjille. Käyttäjän enimmäispaino on vakiona
160 kg ja tuolin istuinkorkeutta voidaan säätää (45–60 cm).
Käsitukia voidaan säätää niin korkeus- kuin leveyssuunnassa,
ja pehmeä selkätuki on säädettävissä asennon muuttamista ja
käyttömukavuutta ajatellen.
Suuremmille käyttäjille on saatavana erikoisleveä selkätuki,
joka tuo 6 cm lisää tilaa käsitukien väliin.

Etac Swift Mobil 24"-2

Tuotenro.

Swift Mobil 24"-2, koottu
Swift Mobil 24"-2, sis. ämpärin pidikkeet
Swift Mobil 24"-2, sis. alusastian pidikkeet
Vakiovarusteet: selkätuki, istuin, käsituet, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

Paino

80229402
80229407
80229408

Materiaalit
Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri
Takapyörät: täyskumirenkaat, polyamidi, kuulalaakeri
Jarrut: polyamidi, ruostumaton teräs

25,1 kg

160

Mitat
Kokonaisleveys: 72 cm
Käsitukien välinen leveys: 42/48/54 cm

30
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Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka
pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta.
Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n
lämpötilassa kolmen minuutin ajan.
Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg

Etac | Creating Possibilities
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Ominaisuudet

www.etac.com
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Helppo ohjata

Säädettävä selkätuki

Kelauspyörien sijoittelun ansiosta tuolin
ohjaaminen eteenpäin on helppoa, ja myös
sivusuuntaiset siirrot sujuvat vaivattomasti.

Helppo säätää asennon ja vartalon mallin
mukaan maksimaalista mukavuutta ajatellen.
Kaksoiskiinnitys työntötangossa. Pehmeä ja
nopeasti kuivuva materiaali.

Säädettävä istuimen korkeus

Ergonominen jalkatuki

Swift Mobil 24"-2 -tuolin korkeutta voidaan
helposti säätää ilman työkaluja, mikä takaa
turvallisen ja mukavan käyttökorkeuden.

Kaarevat jalkatuet tukevat jalkapöytää ja
jalan kaarta varmistaen näin mukavuuden,
vakauden ja rentouden.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Lisävarusteet – kaikki mallit
Soft Comfort -istuinpehmuste, 4 cm,
takaa avoin
80209519
Ergonomisesti muotoiltu ja pehmeä
istuinpehmuste tuo käyttömukavuutta ja
tukea. Syvennys edessä.
Materiaali: Polyuretaani

Soft Comfort -istuinpehmuste, 2 cm,
takaa avoin
80209518
Istuinpehmuste, jonka pyöristetyt muodot
varmistavat maksimaalisen mukavuuden.
Syvennys edessä.
Materiaali: Polyuretaani

Soft Comfort -istuinpehmuste, 4 cm
Pieni aukko, 15 cm: 80209507
Suuri aukko, 18 cm: 80209506
Ergonomisesti muotoillut Soft Comfort
istuinpehmusteet, joissa syvennys edessä.
Matalimman kohdan korkeus 4 cm.
Materiaali: Polyuretaani.

Soft Comfort -istuinpehmuste, 2 cm
Aukko 18 cm: 80209306
Muotoiltu Soft Comfort -istuinpehmuste, jossa
syvennys edessä. Matalimman kohdan
korkeus 2 cm.
Materiaali: Polyuretaani.

ROHO® Protect -istuintyyny
80209245
Yksikammioinen täytettävä istuintyyny, joka
lievittää painetta erinomaisesti. Tarkoitettu
käyttäjille, jotka ovat erittäin herkkiä paineelle.
Syvennyksen leveys: 21 cm. Kennon korkeus
5 cm. Materiaali: Neopreeni

Päätuki
80209521
Moneen suuntaan säädettävä päätuki, jossa
muotoiltu tukiosa. Säädettävissä korkeus-,
syvyys- ja sivusuunnassa ja kallistuskulman
säätö. Kiinnikkeen kanssa.
Materiaali: Tyyny: Polyuretaani
Kiinnike: Ruostumaton teräs

Comfort-päällyste
80209455
Pehmeä selkätuki ja integroidut käsitukien
pehmusteet. Pehmuste tuo tukea ja
käyttömukavuutta ja käsitukien
tarttumapinnat jäävät paljaiksi.
Materiaali: Polyeteeni.

Vartalotuki
80209509
Tukee kehon asentoa. Tukityynyjen paikka
säädettävissä tarrakiinnityksellä.
Materiaali: Polyesteri, tarranauha, polyeteeni.

Istuinpehmuste
80209434
Yhtenäinen istuinpehmuste hygienia-aukon
peittämiseen. Voidaan käyttää suihkussa.
Korkeus 2 cm.
Materiaali: Polyuretaani.

Pehmeä istuintyyny, jossa
hygienia-aukko
80209065
Vaahtomuovityyny, jonka päällinen on
vedenkestävää kangasta. Korkeus 2 cm.
Materiaali: Polyeetteri / päällystetty muovi.

XL-kokoinen selkätuki
80209454
Suurikokoisille käyttäjille, tuo
lisätilaa selälle ja hartioille. Lisää
käsitukien väliä 6 cm,
kokonaisleveys 48/54/60.
(XL-selkätuki ei sovi Swift Mobil
Tilt-2 -tuoliin)
Materiaali: Polyesteri,
pulverimaalattu teräs,
ruostumaton teräs, polypropeeni

Pehmeä istuintyyny, jossa soikea
aukko
80209067
Vaahtomuovityyny, jonka päällinen on
vedenkestävää kangasta. Korkeus 4 cm.
Materiaali: Polyeetteri / päällystetty muovi.

www.etac.com
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Tuotekansio - Yksityiskohtainen ominaisuussivu

Lisävarusteet – kaikki mallit
Selkätuen pehmuste

Pehmustettu lantiovyö

80209448
Lämpöä heijastava materiaali lisää
käyttömukavuutta. Käytetään käsitukien
sisäpuolella, jolloin käsituet voidaan taittaa
sivuun ja sivuttaissiirtoihin saadaan tilaa.
Materiaali: Polyeteeni.

80209524
2-osainen lantiovyö, jota voidaan käyttää joko
lantion tai rintakehän ympärillä. Säädettävissä
kolmella soljella, pituus 65–130 cm.
Mukavakäyttöinen ja nopeasti kuivuva
materiaali tukee hyvin valittua asentoa.

Käsituen pehmuste
80209508
Pehmentää käsitukia. Tekee käsivarsia vasten
olevasta pinnasta lämpimän ja pehmeän, mutta
jättää samalla tarttumapinnat vapaiksi, mikä
varmistaa turvallisen nousun tuolista.
Myydään pareittain. Materiaali: Polyeteeni.

Käsituen tuki
80209035
Muotoiltu rakenne tukee käsivartta. Ulkopuoli
lämpöä heijastavaa materiaalia. Sopii
oikeaan ja vasempaan käsitukeen.
Materiaali: Polyeteeni

Käsituen lukko
80209445
Lukkotappi käsituen lukitsemiseen ala- tai
yläasentoon.
Materiaali: Ruostumaton teräs.

Roiskesuoja
80209430
Pehmeä suoja estää virtsaroiskeita.
Kiinnitetään istuimen etusyvennykseen ja
voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: Polyuretaani

Poikittaistanko
60,5 cm 80303034
66,5 cm 80209452
Turvallinen tukitanko, voidaan käyttää myös
tukemaan tuolin rakennetta. Kiinnitetään
käsinojiin.
Materiaali: Alumiini, polyeteeni.
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Lantiovyö, musta
80209440
Helppo säätää muovisoljella. Kiinnitetään
tarranauhoilla selkätuen putkiin.
Materiaali: Polyesteri

Rintavyö
80209442
Helppo säätää. Kiinnitetään selkätuen
pehmusteen hihnoihin. Käyttöä yhdessä
lantiovyön kanssa suositellaan.
Materiaali: Polyesteri

Kannellinen alusastia
Kannellinen ja sangallinen alusastia:
80209255
Ainutlaatuinen muotoilu, joka estää roiskeet.
Kannen sanka lukittuu alusastiaan ja
varmistaa, ettei sisältö läiky.
Materiaali: Polypropeeni

Alusastia
Alusastia ilman kantta 80209254
Sangallinen kansi 80209256
Ainutlaatuinen muotoilu, joka estää roiskeet.
Materiaali: Polypropeeni

Alusastian pidikkeet
80209257
Sopii sekä Etacin alusastioihin että
perinteisiin sairaalan alusastioihin. Käytetään
yhdessä erikseen tilattavien kiinnikkeiden
kanssa.
Materiaali: Polypropeeni

Etac | Creating Possibilities
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Tuotekansio - Lisävarustesivu

Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Lisävarusteet – kaikki mallit
Kiinnike

Lyhyet jalkatuet

80209435
Kiinnitetään tiukasti istuimen alle,
mahdollistaa alusastian pidikkeiden käytön.
Mukana ruuvinväännin. Sisältää 4 kpl
kiinnikkeitä.
Materiaali: Polyamidi

80209520
Sivuunkäännettävä lyhyt jalkatuki. Säätövara
12,5 cm, jalkatuen pituus 24–36,5 cm.
Jalkatuessa on pyöristetty muoto. Myydään
pareittain.
Materiaali: Ruostumaton teräs ja polypropeeni

Alusastian/ämpärin madallusosa

Jalkatuet käännettävillä
astinlaudoilla

80209259
Käytetään, kun alusastia/ämpäri halutaan
sijoittaa matalammalle istuimen alle.
Kiinnitetään alusastian tai ämpärin
pidikkeillä. Laskee alusastian/ämpärin
pidikkeitä 6 cm. Materiaali: Polypropeeni.

Ämpärin pidike

Säädettävä pohjetuki

80209258
Käytetään korkeareunaisten alusastioiden/
ämpärien kanssa. Käytetään yhdessä
erikseen tilattavien kiinnikkeiden kanssa.
Materiaali: Polypropeeni.

80209437
Pohjetuki säädettävällä kulmalla, sopii
oikeaan ja vasempaan jalkaan. Neljä
asentoa. Myydään yksittäiskappaleina.
Materiaali: Ruostumaton teräs ja ABS-muovi.

Ämpäri, sanka ja kansi

Jalkalauta pohjetukeen

80209265
Perinteinen ämpäri, jota käytetään ämpärin
pidikkeen kanssa.
Materiaali: Polypropeeni

80209443
Sarja sisältää erillisen jalkalaudan, joka
asennetaan erikseen hankittavaan
pohjetukeen. Sopii sekä vasemmalle että
oikealle puolelle.
Materiaali ABS-muovi.

Swift Mobil Tilt-2:n kaatumaeste

Amputaatiotuki

80209459

80209510
Säädettävä korkeus, pituus ja kulma. Sopii sekä
oikealle että vasemmalle puolelle. Jos käyttäjän
raaja on amputoitu, suosittelemme käyttämään
kaatumaesteitä.
Materiaali: Ruostumaton teräs ja polyuretaani.

Suojaa tuolia kaatumasta taaksepäin.
Parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa
tuolin painopiste siirtyy taakse.
Materiaali: Polypropeeni ja alumiini

Swift Mobil-2:n kaatumaeste
Kaatumaeste sisältäen kiinnikkeen:
80209439
Kaatumaeste ilman kiinnikettä: 80209438
Suojaa tuolia kaatumasta taaksepäin.
Materiaali: Polypropeeni ja alumiini

Kippipoljin
80209449
Helpottaa siirtymistä kynnysten ja ramppien
yli. Myydään kiinnikkeen kanssa.
Materiaali: Polypropeeni ja alumiini

www.etac.com
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80209446
Säädettävissä niille, joiden on asetettava
jalka avoimempaan kulmaan. Voidaan
varustaa kantapäätuilla. Myydään pareittain.
Materiaali: Ruostumaton teräs ja polypropeeni.

Kantaremmit
80209432
Kiinnitetään jalkalevyihin. Estää jalkaa
liukumasta taaksepäin. Pituus säädettävissä.
Myydään pareittain.
Materiaali: Polyesteri

Kelauspyöräsarja 24"
80209436
24" kelauspyörät, joissa täyskumirenkaat ja
integroidut kaatumissuojat. Helppo kiinnittää.
Sisältää kiinnikkeet ja jarrut.
Materiaali: Polyamidi, ruostumaton teräs,
polyuretaani, alumiini

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Etac Tripp Tilt
Täydellinen koko lapsille, nuorille ja pienikokoisille aikuisille.

Monipuolinen Tripp
Tripp on suihku- ja wc-tuoli, jossa on kallistusmekanismi
vasemmalla puolella. Kallistus sivulta varmistaa ergonomisesti
oikean työasennon ja mahdollistaa katsekontaktin
kallistusprosessin aikana.
Trippin koko tekee siitä täydellisen suihku- ja wc-tuolin lapsille,
nuorille ja pienikokoisille aikuisille. Lisäksi sekä istuin että selkätuki ovat helposti irrotettavissa. Tämä mahdollistaa yksilöllisen
istuinkokonaisuuden käyttämisen.

Erilaisia lisävarusteita
Trippiin voidaan liittää päätuki, lantiovyö, alusastia ja erilaisia
pehmusteita erilaisiin tarpeisiin. Irrotettava roiskesuoja
ja alusastian pidike kuuluvat vakiovarustukseen.
Käsituet voidaan taittaa ylös, ja ne ovat lukittavissa
alastaitettuun asentoon.

Kuvaus

Tuotenro

Tripp Tilt

80209005

Vakiona: selkätuki, istuin, käsituet, ylös käännettävät jalkatuet, alusastian pidike
ja roiskesuoja

Paino
17 kg
Säädettävä kallistuskulma: 0 º – 35 º

Mitat
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Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänoja: ABS-muovi
Käsituet: polyuretaani
Jalkatuet: polypropeeni
Käsitukien putket ja jalkatuen kiinnike:
ruostumaton teräs
Pyörät, kuulalaakeroidut,
2 lukittavaa: galvanoitu teräs / kumi

80

Kokonaisleveys: 54,5 cm
Käsitukien välinen leveys: 36 cm
Istuimen leveys: 38 cm

36

Materiaalit

Kylpyhuoneet ja wc:t

176

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Lisävarusteet
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Päätuki

Lantiovyö

80209041
Korkeutta voi säätää.
Materiaali: polyuretaani

80209034
Voidaan kiinnittää vaakasuoraan tai vinoon.
Pituus säädettävissä.
Materiaali: polyesteri

Päätuki, säädettävä syvyys

Istuinpehmuste

84005084
Säädettävä korkeus, syvyys ja kulma.
Materiaali: polyuretaani, ruostumaton teräs
ja sinkki.
Puhdistuslämpötila enintään 85 °C tai
pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.

80209047
Lämpöä heijastava, hyvät
luistonesto-ominaisuudet.
Materiaali: solupolyeteeni

Alusastia

Pehmeä istuintyyny

80209031
Suunniteltu täydellisesti istuimeen sopivaksi.
Materiaali: ABS

80209066
Materiaali: polyeetteri, päällystetty
kudottu kangas

Alusastian lukitsin

Selkätuen pehmuste

80209049
Pitää alusastian paikallaan, kun suihkutuoli
on kallistettuna.

80209046
Lämpöä heijastava.
Kiinnitä vakioselkätukeen.
Materiaali: polyeteeni

Poikittaistanko, 50 cm

Selkätuki

80303035
Istumisen tukemiseen.
Materiaali: pulverimaalattu alumiiniprofiili /
solupolyeteeni

80209042
Pienentää istuimen syvyyttä 6 cm.
Materiaali: polyeetteri, päällystetty
kudottu kangas

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Kuvasto - kokonainen kuvasivu ja tekstikenttä

Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.
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Kuvasto - Luvun sivu

WC
Jos liikkuvuus on heikentynyt, istuutuminen ja seisomaannousu voi olla
sekä kivuliasta että vaikeaa. Valikoimassamme on runsaasti wc-käyttöön
tarkoitettuja tuotteita, jotka lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta.
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Etac Swift -wc-tuoli
Monipuolinen tuote, joka sopii wc-tuoliksi, suihkutuoliksi ja jalalliseksi
wc-istuinkorotukseksi.

Mukava ja toimiva
Etac Swift -wc-tuoli on mukava ja huomaamaton
makuuhuoneessa. Istuinpehmuste kätkee irrotettavan
alusastian, jonka turvallinen kansi lukittuu automaattisesti
nostettaessa. Swift wc-tuolia voidaan kallistaa hieman
eteenpäin seisomaannousun helpottamiseksi. Istuimen
ja selkätuen pehmusteet kuuluvat vakiovarustukseen.

3 in 1
Swift-wc-tuoli sopii myös suihkutuoliksi ja vapaasti
seisovaksi wc-korotukseksi. Sen pehmeät kumitulpat antavat
erinomaisen pidon erilaisilla lattiapinnoilla.

Helppo puhdistus
Swift-wc-tuolin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota helppoon
puhdistamiseen. Tärkeät ominaisuudet, kuten sileät pinnat,
helposti irrotettavat pehmusteet ja ruostumattomuus
helpottavat puhtaanapitoa. Swift-wc-tuoli on pakattu litteään
pakkaukseen, ja sen kokoaminen ja korkeussäätö onnistuvat
helposti ilman työkaluja.
Pehmusteiden ansiosta Swift-wc-tuolin muotoilu on
hienovarainen ja sitä on mukava käyttää pukeutumisen
ja riisuutumisen yhteydessä.

Ominaisuudet

Lisävaruste

Integroitu, itsestään lukittuva kansi

Saippua-astia / kannen pidike

Turvallisesti lukittuvalla kannella varustettu
alusastia sopii hyvin istuimeen ja muodostaa
osan siitä.

80209266
Kätevä myös wc-paperille
Materiaali: polypropeeni

Kuvaus

Tuotenro

Swift-wc-tuoli

81702030

Paino
6,2 kg

Mitat
Kokonaisleveys: 54 cm
Istuimen leveys: 54 cm
Istuimen korkeus 42–57 cm
Käsitukien välinen leveys: 45 cm

Materiaalit
Istuin, selkä- ja käsituet: polypropeeni
Jalat: alumiini ja polyamidi
Kumitulpat: TPE
Selkätuen ja istuimen pehmusteet: polyeteeni ja nailonkangas
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160
Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Swift -jalallinen wc-korotus
Kevyt ja helppo käsitellä.

Erittäin tukeva
Etac Swift vapaasti seisova wc-korotus antaa hyvän tuen.
Sen suuri pohjapinta-ala ja pehmeät erikoismuotoillut
kumitulpat antavat hyvän pidon lattiaa vasten.

Toimivuus
Istuimen korkeus on säädettävissä, ja sitä voidaan
kallistaa hieman eteenpäin. Tämä helpottaa
seisomaannousua ja vähentää lonkkaniveliin
kohdistuvaa painetta. Jalat on helppo irrottaa kuljetuksen
ajaksi.

Joustavuus
Jalallisena ja käsituellisena wc-korotuksena käytön
lisäksi Swift soveltuu myös suihkujakkaraksi. Keveytensä
ansiosta sitä on helppo siirrellä. Lisävarusteilla
täydennettynä vapaasti seisova Swift sopii käytettäväksi
myös wc-tuolina.
Etac Swiftissä on integroitu roiskesuoja ja sileät pinnat,
jotka tekevät puhdistuksesta helppoa.

Lisävarusteet
Katso lisävarustevalikoimamme
"vapaasti seisovaan Etac Swiftiin" sivulta 44

Kuvaus
Swift jalallinen ja käsituellinen wc-istuimen korotus

Tuotenro
81702020

Paino
4,1 kg

Mitat
Kokonaisleveys: 54 cm
Istuimen leveys: 54 cm
Istuimen korkeus: 42–57 cm
Käsitukien välinen leveys: 45 cm

Materiaalit
Istuin ja käsituet: polypropeeni
Jalat: alumiini ja polyamidi
Kumitulpat: TPE

www.etac.com
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160
Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Kaskad vapaasti seisova wc-tuoli
Klassinen ja toimiva istuimen korotus

Pinottava ja säädettävä
Etac Kaskadissa on kiinteä, pinottava runko, jonka korkeus
on säädettävissä. Käsituet antavat tukea istuuduttaessa
tai seisomaan noustessa. Irrotettava roiskesuoja kuuluu
vakiovarustukseen.
Kallistetut etujalat antavat vakautta.

Ominaisuudet
Kaskad on
helppo pinota.

Lisävarusteet
Katso lisävarustevalikoimamme
"vapaasti seisovaan Etac Kaskadiin" sivulta 44

Kuvaus

Tuotenro

Kaskad

80302012

Mitat
Kokonaissyvyys: 47 cm
Kokonaisleveys: 56,5 cm
Käsitukien väliset leveydet: 55,5 cm
Korkeus: 81 cm
Istuinkorkeuden säädettävyys: 45–57 cm
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Materiaali
Runko: pulverimaalattu teräsputki
Wc-istuin: polypropeeni

Paino
Sis. roiskesuojan, 5,2 kg

150

330

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella
(pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään
85 ºC:n lämpötilassa.
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Etac Cloo wc-istuimen korotus
Cloo on korkeussäädettävä wc-istuimen korotus, jossa yhdistyvät joustavuus ja
yksinkertaisuus. Sen huomiota herättämätön ja pehmeä muotoilu sulautuu wc:n
sisustukseen.

Säädettävä kulma ja korkeus
Cloo on säädettävissä kolmelle eri korkeudelle. Sitä
voidaan myös kallistaa hieman eteenpäin istuutumisen
tai seisomaannousun helpottamiseksi entisestään.

Toimivat käsinojat
Cloo on saatavana käsitukien kanssa tai ilman. Käsituet
voi kääntää ylös, mutta ne voi tarvittaessa myös lukita alaasentoon. Käsituet ovat myös irrotettavat, joten Cloota voi
käyttää vain yhden käsituen kanssa, jos wc-istuimen ympärillä
on rajoitetusti tilaa.

Ominaisuudet
Helppo korkeuden säätö
Korkeuden muuttaminen onnistuu lisäämällä
tai poistamalla korotuspaloja ilman työkaluja.

Helpottaa seisomaannousua
Cloo voidaan kallistaa hieman eteenpäin,
jos heikentynyt liikkuvuus rajoittaa kykyä
nousta seisomaan.

Irrotettava istuinyksikkö
Cloo-istuinyksikön sileät pinnat on helppo
puhdistaa, ja sen irrottaminen onnistuu
kätevästi ilman työkaluja.

Kuvaus
Cloo
Cloo käsitukien kanssa

Mitat

Tuotenro
80301204
80301214

Istuimen leveys: 40 cm
Istuinkorkeus säädettävä: 6/10 cm
Käsitukien korkeus istuimen yläreunasta: 21 cm
Kokonaisleveys ilman käsitukia: 40 cm
Kokonaisleveys käsitukien kanssa: 60 cm
Käsitukien välinen leveys: 49 cm
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Materiaali

Istuin: polypropeeni
Kiinnike: alumiini
Korotuspalat: polyamidi

Paino
Käsitukien kanssa: 4,8 kg
Ilman käsitukia: 3,3 kg

Lisävarusteet
Katso lisävarustevalikoimamme
"Etac Cloo wc-istuinkorokkeelle" sivulta 44

Väri
Valkoinen. Käsinojat: Harmaa

150

330

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella
(pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään
85 ºC:n lämpötilassa.
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Etac Swift jalallinen ja käsituellinen wc-istuimen korotus
Selkätuki

Selkätuen pehmuste

84006181
Materiaali: polypropeeni

84005065
Materiaali: polyeteeni

Saippua-astia / kannen pidike

Alusastia

80209266
Materiaali: polypropeeni

ilman kantta
kannen kanssa
Materiaali: polypropeeni

84005066
84005068

Istuinpehmuste
84005064
Materiaali: polyeteeni

Lisävarusteet - Etac Kaskad vapaasti
seisova wc-tuoli

Lisävarusteet - Etac Cloo
wc-istuimen korotus

Ämpäri, kahva ja kansi

Käsituet

80302026
Materiaali: polypropeeni

Pari: 80301222.
Cloota ilman käsinojaa voidaan
täydentää käsinojilla.
Asennus ilman työkaluja
Materiaali: polyamidi

Ämpärin pidikkeet

Korotuspalat

80302025
Ämpärille, jossa on kahva.
Materiaali: pulverimaalattu teräs

4 kpl: 80301221
Jotta istuimen korkeudeksi saadaan 14 cm,
tarvitaan lisää korotuspaloja.

Muoviämpäri
80302023
Sopii ilman ämpärin pidikettä.
Materiaali: polypropeeni
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Etac Hi-Loo reunakiinnikkeillä
Tukeva ja mukava wc-istuimen korotus.

Tarjoaa parhaan toimivuuden
ja mukavuuden
Hi-Loo kiinnikkeineen on wc-istuimen korottaja, joka
on äärimmäisen tukeva ja silti helppo irrottaa. Istuin
on ergonomisesti muotoiltu, ja syvennykset takana
ja edessä auttavat intiimihygieniasta huolehtimisessa.
Hi-Loo on saatavilla sekä kannella että ilman,
ja valittavissa on kaksi eri korkeutta.

Ominaisuudet
Turvallinen kiinnitys
Kiinnikkeet on peitetty kitkakumilla, ja ne
ovat säädettävissä wc-altaan muodon
mukaan. Hi-Loo sopii kaikkiin yleisiin
wc-malleihin.

Helppo nostaa paikaltaan
Hi-Loo on helppo kiinnittää wc-istuimeen,
ja se voidaan poistaa muuttamatta
kiinnikkeiden asetuksia.

Etac Hi-Loo 10 cm ja 6 cm korotukset.

Kannen kanssa
Hi-Loo on saatavilla myös kannen kanssa.

Kuvaus
Hi-Loo kiinnikkeineen, 6 cm
Hi-Loo kiinnikkeineen, 10 cm
Hi-Loo kiinnikkeineen ja kannella, 6 cm
Hi-Loo kiinnikkeineen ja kannella, 10 cm

Tuotenro
80301065
80301105
80301067
80301101

Paino
6 cm: 1,1 kg
10 cm: 1,5 kg
Kannen kanssa, 6 cm: 1,9 kg
Kannen kanssa, 10 cm: 2,3 kg

Mitat

 lkomitat: syvyys/leveys 39 cm/36 cm
U
Aukko: syvyys/leveys 27 cm/20 cm

150

330

Materiaalit
Istuinyksikkö: polypropeeni
Kiinnikkeet: ABS/PC
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Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa steriloida dekontaminoida enintään
85 ºC:n lämpötilassa.

Kylpyhuoneet ja wc:t

45

2020-06-25 09:19:04

Etac My-Loo
Irrotettava wc-istuimen korotus
Olemme yhdessä kokeneiden teollisten suunnittelijoiden kanssa kehittäneet uuden wcistuimen korotuksen reunakiinnikkeillä – Etac My-Loo. Se on tuote, joka antaa uuden
merkityksen käsitteille hygieeninen, turvallinen ja miellyttävä. Kaarevien linjojensa
ja erinomaisen ergonomiansa ansiosta se tarjoaa lisämukavuutta ja muotoilun, joka sopii
ihanteellisesti moderniin wc-tilaan.

Suunniteltu toimivaksi ja miellyttäväksi
Etac My-Loo on suunniteltu sopimaan wc-ympäristöön
ja sen design tarjoaa optimaalisen mukavuuden ja helppokäyttöisyyden. Kaarevat linjat ja suuri aukko tekevät My-Loosta sopivan
useimmille käyttäjille. Saatavana kaksi eri korkeutta kannen
kanssa ja ilman.

Helppo pitää puhtaana ja raikkaana
My-Loo sisältää vain muutaman osan ja ne on tehty kestävistä
materiaaleista. Se on helppo pyyhkiä puhtaaksi pehmeällä liinalla.
Jos erillinen puhdistus on tarpeen, istuin on helppo irrottaa ja yhtä
helppo panna takaisin paikalleen.

Turvallinen, nopea asennus
Etac My-Loon asentamiseen menee vain muutama sekunti!
Se asennetaan paikalleen kahdella erityisesti suunnitellulla
kiinnikkeellä, jotka on helppo sovittaa eri wc-istuimien muotoihin.
Kiinnikkeiden erityisen suuret kitkapinnat ja joustava materiaali
mahdollistavat varman kiinnityksen posliiniin.
Aseta korotus wc-istuimelle ja työnnä kiinnike paikalleen. Kun
kuulet napsahduksen, asennus on valmis!

Etac My-Loo
6 cm
10 cm
6 cm kannen kanssa
10 cm kannen kanssa

Paino
6 cm: 0,8 kg
6 cm kannen kanssa: 1,2 kg
10 cm: 1,1 kg
10 cm kannen kanssa: 1,4 kg

Suurin käyttäjän paino
190 kg
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Tuotenro
80301520
80301521
80301522
80301523

Materiaali
polypropeeni ja TPE

Design
Myra Industriell Design AB

Huolto
190
418
Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka
pH on 5–9, 70-prosenttisena desinfiointiaineseoksena. Tuotetta voidaan turvallisesti
käsitellä suljetussa pesukone-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin
ajan.
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Ominaisuudet
Helppo pitää puhtaana ja raikkaana
Siistit, tasaiset pinnat on helppo pyyhkiä
puhtaaksi pehmeällä liinalla. Jos erillinen
puhdistus on tarpeen, istuin on helppo irrottaa
ja yhtä helppo panna takaisin paikalleen.

www.etac.com
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Suunniteltu toimivuutta ja
mukavuutta silmällä pitäen
Istuimen pehmeä muoto antaa turvallisen
tuen ja on erittäin mukava. Erityisen suuri
istuimen aukko ja laajat syvennykset
helpottavat henkilökohtaista hygieniaa.

Turvallinen, nopea asennus

Vaihtoehdot

Helposti irrotettavan ja laajasti säädettävän,
suuret kitkapinnat omaavan kiinnikkeen
ansiosta My-Loo on aina turvallista ja helppoa
kiinnittää mihin tahansa wc-istuimeen.
Kiinnittämiseen ei tarvita lainkaan ruuveja.

My-Loo wc-istuimen korotusta
reunakiinnikkeillä on saatavana kaksi eri
korkeutta, 6 ja 10 cm, kannella tai ilman.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Kiinteä Etac Hi-Loo
Tukeva ja mukava kiinteä wc-istuimen korotus.
Etac Hi-Loo kiinteällä kiinnityksellä on huomaamaton
wc-istuimen korotus, joka sopii useimpiin wc-istuimiin
ja kiinnittyy niihin tukevasti ja turvallisesti. Ergonomisesti
muotoillussa istuimessa on syvennykset takana ja edessä,
mikä auttaa intiimihygieniasta huolehtimisessa.
Käsituet voi kääntää ylös, mutta ne voi myös kiinnittää
pysyvästi ala-asentoon. Hi-Loota voi käyttää vain yhden
käsituen kanssa, jos tilaa on rajoitetusti.
Kiinteä Hi-Loo on saatavana 6 tai 10 cm korkeana sekä
käsituilla tai ilman.
Kiinteä Etac Hi-Loo sopii useimpiin wc-istuimiin,
ja se on helppo puhdistaa.

Ominaisuudet

Lisävarusteet

Helppo irrottaa
Pikalukitusten avulla on helppo irrottaa
istuinyksikkö puhdistusta varten.

Katso "Lisävarusteet Hi-Loo-istuimen korotukselle
ja Supporter-käsituille" sivulta 52

Kallistettu Hi-Loo
Suositellaan, jos polven tai lantion liikkuvuus
on rajoittunutta.

Kuvaus
Kiinteä Hi-Loo, 6 cm
Kiinteä Hi-Loo, 10 cm
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, 6 cm
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, 10 cm
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, kallistettu

Tuotenro
80301106
80301107
80301316-2
80301317-2
80301318-2

Paino
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, 6 cm: 4,9 kg
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, 10 cm: 5,8 kg
Kiinteä Hi-Loo, 6 cm: 2,4 kg
Kiinteä Hi-Loo, 10 cm: 3 kg
Kiinteä Hi-Loo käsitukien kanssa, kallistettu: 5
 ,5 kg

Mitat

Käsituen korkeus istuimen yläreunasta: 23 cm
Käsituen välinen leveys: 49 cm
Kokonaisleveys käsituen kanssa: 60 cm
Kallistetun Hi-Loon korkeus takaa: 10 cm
Kallistetun Hi-Loon korkeus edestä 6 cm.

Materiaali
Istuinyksikkö: polypropeeni
Käsituet: polypropeeni, pulverimaalattu teräsputki
Kiinnikkeet: alumiini
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Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Supporter -wc-käsituet
Tukevat wc-käsituet kiinnitettyinä suoraan wc-istuimeen.

Toimivat käsituet
Etac Supporter -käsituet ovat ylös käännettävät, ja niissä on
mukavat pyöristetyt kädensijat. Siististi muotoiltu Supporter
sulautuu luontevasti kylpyhuoneeseen.

Helppo kiinnittää
Supporter on helppo asentaa ilman työkaluja. Se sopii sekä
lattiaan että seinään kiinnitettyihin wc-istuimiin. Jos wc-istuimen
ympärillä on rajoitetusti tilaa, Supporteria voi käyttää vain
yhden käsituen kanssa.
Supporter sisältää istuimen ja kannen.

150

330

Lisävarusteet
Katso "Lisävarusteet Hi-Loo-istuinkorokkeelle ja
Supporter-käsituille" sivulta 52

Kuvaus

Tuotenro

Supporter-wc-käsituet

Mitat

Kokonaisleveys: 60 cm
Käsitukien välinen leveys: 49 cm
Käsitukien korkeus istuimen yläreunan yläpuolella: 25 cm
Käsitukien pituus: 41,5 cm

Paino
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Materiaalit
Kehys ja käsituet: pulverimaalattu teräsputki
Käsitukien suojus: polypropeeni
Kansi ja istuin: polypropeeni
Kiinnikkeet: alumiini

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

5 kg
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Säädettävät Etac Supporter
-wc-käsituet
Säädettävissä sopivaksi sekä aikuisille että lapsille.

Joustava korkeus ja leveys
Säädettävät Etac Supporter -wc käsituet voidaan säätää
kolmelle eri korkeudelle ja kahdelle leveydelle. Sen ansiosta
ne sopivat sekä lapsille että aikuisille. Käsituet voidaan irrottaa,
ja niitä voidaan säätää sivu- ja korkeussuunnassa.

Vaihtoehdot
Säädettävä Etac Supporter -käsitukisetti,,
jossa käsitukien välinen leveys on pieni.
Kansi ja istuin sisältyvät settiin.

Lisävarusteet
Katso "Lisävarusteet Hi-Loo-istuinkorokkeelle
ja Supporter-käsituille" sivulta 52

Kuvaus
Säädettävä Supporter-käsituki

Mitat

Kokonaisleveys: 62,3 cm tai 51,3 cm
Käsitukien välinen leveys: 52,5 cm tai 33,7 cm
Käsitukien korkeus istuimen yläreunan yläpuolella:
20,5 cm tai 27,5 cm tai 34,2 cm
Käsitukien pituus: 41,5 cm

Paino
5,8 kg
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Tuotenro
80303018-2

Materiaalit
Runko ja käsituet: pulverimaalattu teräsputki
Käsitukien suojus: polypropeeni
Kansi ja istuin: polypropeeni
Kiinnikkeet: alumiini

130

287

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Lisävarusteet Etac Hi-Loo -wc-istuimen korotukselle ja Etac Supporter -käsituille
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Kiinnikkeet, pari

Wc-paperin pidike

80301030
Antaa tarvittaessa lisävakautta
sivuttaissiirtoihin. Ei sovi tavallisiin eikä
säädettäviin Etac Supporter -käsitukiin.

83030001
Kiinnitetään käsituen alle.

Poikittaistanko 605 mm

Kiinnike merkinantolaitteelle

80303034
Kiinnitetään käsitukiin.
Ei sovi säädettäviin Etac Supporter
-käsitukiin.

80303027

Kiinnityssarja

Säätösarja

80301052
Helpottaa kiinnitystä posliiniin, kun tilaa on
rajoitetusti. Ei sovi Hi-Loo-korottajaan ilman
käsinojaa (80301106, 80301107)

80304002
Suurentaa kiinnitysreikien aluetta.
Ei sovi Hi-Loo-korottajaan ilman käsitukia.

Kylpyhuoneet ja wc:t
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Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

Etac OptimaL -tukikaide
Toimivat ja tyylikkäät.

Toimivuutta ja yksinkertaisuutta
fiksussa yhdistelmässä
Etac OptimaL on siisti, seinään kiinnitettävä tukikaide.
Jalka varmistaa vakauden, ja pieni seinäkiinnike mahdollistaa
asennuksen lähelle wc-istuinta. OptimaL pysyy turvallisesti ylös
taitettuna, ja se on helppo kääntää alas kahvan kanssa.

Lisävaruste
Wc-paperin pidike
83030001

Kuvaus
OptimaL (yksiosainen)

Mitat

Kaiteen pituus: 73,5 cm
Lattiasta tukikaiteeseen: 80 cm
Lattiasta tukikaiteeseen, ylös taitettuina: 149 cm
Seinäkiinnike: 10,4 x 11,0 cm

Paino
3,1 kg
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Tuotenro
80303006

Materiaalit
Seinäkiinnike, tukikaiteen putket ja tukijalka:
jauhemaalattu teräsputki
Yksityiskohdat: polypropeeni
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Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa puhdistaa enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

Kylpyhuoneet ja wc:t

53

2020-06-25 09:19:36

Etac Rex -tukikaide
Modernin ja tyylikkään vaikutelman luomiseksi.

Sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin

Sinulle suunniteltu tuki

Etac Rex on vakaa tukikaide, joka antaa turvallisuutta
wc-istuimen lähellä. Fiksu muotoilu takaa, että tukikaiteet
vievät ylöstaitettuina hyvin vähän tilaa. Ne ovat lähellä
seinää eivätkä kenenkään tiellä. Lisäksi niihin on
kulmikkaan muotonsa ansiosta helppo yltää ja tarttua.
Niiden suunnittelussa on myös pyritty takaamaan pehmeä
ja tasainen ylös tai alas taittaminen. Etac Rex on valmistettu
erittäin laadukkaasta materiaalista, millä pyritään tukevaan
otteeseen ja turvalliseen tukeen silloin, kun tarvitset sitä eniten.

Rexistä on saatavana kolme eri pituutta sekä tukijalalliset
ja -jalattomat versiot. Valitse malli, joka sopii sinulle,
kylpyhuoneeseesi ja tarpeisiisi. Tukijalat nostavat käyttäjän
maksimipainon 150 kg:aan.
Tukikaiteet on helppo kiinnittää seinään, ja ne sulautuvat
hyvin wc-ympäristöön.

Etac Rexistä on saatavana kolme eri pituutta sekä
tukijalalliset ja -jalattomat versiot.

Rex-tukikaide

Tuotenro

- 60 cm
- 70 cm
- 70 cm tukijalkojen kanssa
- 85 cm
- 85 cm tukijalkojen kanssa

Paino

60 cm: 2,7 kg
85 cm: 3,3 kg

81705010
81705020
81705030
81705040
81705050

Materiaalit
Alumiini, polyuretaani, ABS-muovi, polypropeeni.
Tukijalka: alumiini, polyamidi, TPE, ruostumaton teräs

Väri
valkoinen, harmaat yksityiskohdat.

70 cm: 2,9 kg
Tukijalka: 0,7 kg

Suurin käyttäjän paino
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Tukijalan kanssa: 150 kg
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Ominaisuudet
Mukava ote

Helppo puhdistaa

Tukikaiteen kolmiomainen muoto antaa
tukevan ja luonnollisen otteen.

Selkeät ja tasaiset pinnat tekevät
tukikaiteesta sekä tyylikkään että helposti
puhdistettavan.

Tukeva ja turvallinen

Fiksu muotoilu

Laadukkaat materiaalit ja rakenne tuovat
turvallisuutta silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
Etac Rex on saatavana myös tukijaloilla
varustettuna, mikäli tarvitaan lisätukea.

Tukikaiteet vievät hyvin vähän tilaa
ylöstaitettuina, ja kulmikkaan muodon
ansiosta niihin on helppo yltää ja tarttua
ja taittaa ne alas.

Wc-paperin pidike

Ruuvisarja

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu wc-paperin pidike,
joka on kiinnitetty kaiteeseen.

Voidaan käyttää kiinnittämiseen betoniin,
vaneriin tai puuhun.

Lisävarusteet

81706001

Rex-ruuvisarja T6S 8x80 DIN 571 A2 

81706004

Säilytyskori
Polyesteristä/verkkokankaasta valmistettu
säilytyskori, joka kiinnitetään tukikaiteeseen.
81706003

www.etac.com
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Etac Optima -tukikaide
Antaa tukevan ja miellyttävän otteen.

Etac Optima -tukikaide

Lukittava Etac Optima -tukikaide

Etac Optima -tukikaiteessa on pehmeä, pyöristetty pää,
joka antaa mukavan otteen. Tukijalka on säädettävissä siten,
että kontakti lattiapintaan on täydellinen. Laaja seinäkiinnike
varmistaa vahvan kiinnityksen seinään.

Lukittava Etac Optima -tukikaide voidaan lukita joko ylös
tai alas taitettuun asentoon. Se antaa vakaan tuen seistessä.
Ainutlaatuista lukitusmekanismia on helppo käyttää yhdellä
kädellä. Tukikaiteessa on pehmeä, pyöristetty pää, joka antaa
mukavan ja turvallisen otteen.

Molemmissa Optima-malleissa on
kiinnitysratkaisut useimpiin tilanteisiin.

Kuvaus

Tuotenro

Optima (yksiosainen)
Lukittava Optima (yksiosainen)
Lukittava Optima, jatkettu (yksiosainen)

80303001
80303004
80303007

Materiaalit
Seinäkiinnike: jauhemaalattu alumiini
Tukikaiteen putket ja tukijalka: jauhemaalattu teräsputki
Tukikaiteen suojus: polypropeeni

Mitat
Tukikaiteen pituus: 71,5 cm
Tukikaiteen pituus, jatkettu: 91,5 cm
Lattiasta kaiteeseen: 80 cm
Lattiasta kaiteeseen, ylös taitettuina: 147,5 cm
Seinäkiinnike: 16,5 x 30,4 cm

Paino

2,4 kg
Jatkettu: 3,34 kg
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Lisävarusteet
Kiinnike merkinantolaitteelle

Jatke

80303027
Sopii Optima- ja Optima Lukittava -malleihin

10 cm: 80303030
20 cm: 80303031
30 cm: 80303032
Sopii Optima- ja Optima Lukittava -malleihin.

Wc-paperin pidike

Lattiatolppa

83030001
Sopii Optima- ja Optima Lukittava -malleihin.

80303028
Lattia-asennukseen,
tukikaiteen korkeus: 80 cm
Sopii Optima- ja Optima Lukittava -malleihin.

Tukijalka
80303040
Seinään kohdistuvan rasituksen
pienentämiseen.
Sopii vain Optima Lukittava -malliin.

www.etac.com
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Kuvasto - kokonainen kuvasivu ja tekstikenttä

Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.
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Kuvasto - Luvun sivu

Kylpyhuone
Kylpeminen on tärkeä hyvinvoinnin tunteemme kannalta. Etac tarjoaa luotettavia
ratkaisuja, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta.
Näitä tuotteita käytetään kosteissa ympäristöissä, mikä voi asettaa suuria kestävyysja laatuvaatimuksia. Kaikissa tuotteissamme on käytetty kulutusta hyvin sietäviä
materiaaleja, ja tuotteemme on tehty kestämään aikaa. Siksi tarjoamme viiden
vuoden takuun.
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Etac Rufus Plus -ammelauta
Turvallinen ja tukeva muotoilu
Etac Rufus Plus -ammelauta on muotoilultaan klassinen, ja
sen kantavuus on 200 kg. Upotetut alumiiniputket varmistavat
tukevuuden ja painokapasiteetin. Reunakiinnikkeet on helppo
säätää sopiviksi erilevyisiin kylpyammeisiin.
Rufus Plus -ammelaudasta on saatavana kaksi eri pituutta.

Lisävaruste
Tukikahva
81302023

Kuvaus

Tuotenro

Rufus Plus 68 cm
Rufus Plus 73 cm

81202001
81202002

Materiaali
Polypropeeni ja upotettu alumiiniputkisto.

Mitat

Pituus: 68/73 cm
Leveys: 30 cm
Paksuus: 2,8 cm

200

441

Paino
68 cm: 1,8 kg
73 cm: 2,1 kg
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Etac Fresh -ammelauta
Yhdistää mukavuuden ja turvallisuuden.

Alkuperäinen
Etac Freshin ainutlaatuinen muotoilu on määrittänyt vähim
mäisvaatimukset ammelaudoille. Sen etureuna, joka asetetaan
ammeen ulomman sivun varaan, on riittävän leveä parhaan
mahdollisen tuen aikaansaamiseksi siirtymisiä varten. Keskiosa
on kavennettu intiimihygieniasta huolehtimisen helpottamiseksi.
Freshistä on saatavana kaksi eri pituutta, millä varmistetaan
täydellinen sopivuus erikokoisiin ammeisiin.

Turvallinen asennus
Reunakiinnikkeet on helppo asentaa ja varmistaa niiden
kiinnitys käyttämällä mukana tullutta muovikolikkoa. Neljä
kitkapintaa pitävät ammelaudan tukevasti kylpyammeen päällä.
Etac Freshissä on kätevä paikka saippualle ja shampoolle
kahvan vieressä.

Ominaisuudet
Reunakiinnikkeet

Tukikahva

Reunakiinnikkeet ovat helposti säädettävissä,
ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan varmistaen
turvallisen käytön.

81600040
Kahva varmistaa mukavan ja turvallisen
otteen.

Kuvaus
Fresh, 69 cm
Fresh, 74 cm
Fresh, 69 cm, kahvalla
Fresh, 74 cm, kahvalla
Fresh, 69 cm, kahvalla vähittäismyyntipakkauksessa

Mitat

Pituus: 69 tai 74 cm
Leveys: 36 – 27 – 30 cm
Paksuus: 4 cm
Säädettävyys, reunakiinnikkeet:
Fresh 69 cm: maks. 63,6 cm min. 39 cm
Fresh 74 cm: maks. 68,6 cm min. 43,2 cm

www.etac.com
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Lisävaruste

Tuotenro
81600011
81600021
81600014
81600024
81600114

Paino
Fresh 69 cm: 2,1 kg
Fresh 74 cm: 2,3 kg

Materiaalit

Polypropeeni
Reunakiinnikkeet: polypropeeni ja TPE-pinta

150

330

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.
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Etac Rufus -ammeistuin
Mukava ja turvallinen istuma-asento
Etac Rufus -ammeistuimessa on turvallinen ja mukava istuin,
joka jää 19 cm ammeen reunan alapuolelle. Sen selkätuki
varmistaa parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden.
Ammeistuimesta on saatavana kaksi leveyttä.

Kuvaus

Tuotenro

Rufus-ammeistuin, 70 cm
Rufus-ammeistuin, 74 cm

81506011
81506012

Materiaalit
Runko: jauhemaalattu teräsputki
Istuin: polypropeeni ja upotettu alumiiniputkisto

Mitat

Kokonaisistuinalue: 41 x 40 cm
Kokonaisleveys: 70 x 30,4 cm

130

Paino

287

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n
lämpötilassa.

3,2 kg

Etac Stapel -askelma
Luotettava askelma
Etac Stapel on tukeva jakkara, joka sopii moniin tilanteisiin.
Se on ihanteellinen ammeeseen tai ammeesta pois
nousemiseen tai jalkakorokkeeksi wc:tä käytettäessä.
Sen yläosa on helppo irrottaa puhdistusta varten.
Stapel tekee ammeeseen tai ammeesta nousemisesta
turvallista.

Lisävaruste
Teleskooppijalka
5–18 cm 4 kpl
5–10,5 cm 4 kpl

Kuvaus

83010002
83010001

Tuotenro

Stapel

81204002

Materiaalit
Runko: pulverimaalattu teräsputki
Istuin: polypropeeni

Mitat
Kokonaiskorkeus: 18 cm
Jalkojen etäisyysmitta: 48,5 x 49 cm
Seisonta-alue: 38 x 43 cm

Paino
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3 kg

62

130

Kylpyhuoneet ja wc:t

Etac | Creating Possibilities

2020-06-25 09:20:08

Aikuiset | Kylpyhuoneet ja wc:t

www.etac.com

Catalogue Hygiene_FI.indd 63

Kylpyhuoneet ja wc:t

63

2020-06-25 09:20:09

Kesäkuu 2020

“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja
tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”

Markkinoija Suomessa:
Mediq Suomi Oy
Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi
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