
Etac Edge, Smart, Easy
Snygga och praktiska  
duschpallar i alla dess former
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Duschpallar att lita på
Att sitta ner under duschen eller utföra andra aktiviteter i badrummet 
är ett enkelt sätt att undvika fallolyckor. Etac har ett brett sortiment 
duschpallar designade för att uppnå högsta komfort och säkerhet. 

Det viktigaste för en duschpall är stabilitet. Etac-
modellerna Easy, Smart och Edge har robusta ben som är 
vinklade utåt för att maximera stabiliteten oavsett höjd. 

De är alla utrustade med Etacs specialdesignade 
doppskor som anpassar sig till ojämna ytor och ger stabilt 
stöd mot våta golv. 

Duschpallarna testas också noggrant i enlighet med 
europeiska och internationella standarder och har max 
användarvikter på 200 kg (Easy & Smart) och 130 kg 
(Edge).
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Etac Easy 
Etac Easy har den klassiska runda sittytan för alla behov och 
miljöer. Den runda formen gör det möjligt att sätta 
sig på pallen från vilket håll som helst.

Etac Edge
Etac Edge är vår smartaste pall. Med dess 
trekantiga form tar den liten plats och passar 
in i trånga duschhörn. Pallen bjuder till 
sadelsittande med en rejäl sittyta för ökad 
stabilititet och är även ett bra val för att 
avlasta värkande höfter. Genom att sänka ett 
ben något och sitta sadel med det lägre benet 
framåt öppnas sitsvinkeln och värkande höfter 
avlastas. Edge finns i en högre och en lägre 
höjdjusterbar variant.

Etac Smart och Etac Easy inklusive vridplatta
Etac Smart och Etac Easy kan även fås med vridplatta för ett rörligare sittande. 
Vridplattan gör det möjligt att även i sittande position enkelt rotera runt pallen 
så att användaren inte behöver lyfta på rumpan för att rotera, vilket ger ett 
säkrare sittande.

Etac har en pall för alla – vilken passar dig?
Vårt pallsortiment spänner över de flesta former och höjder och erbjuder en 
lösning för varje behov. Vilken pall passar egentligen bäst för dig?
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Etac Smart 
Etac Smarts rektangulära sits erbjuder en smalare eller 
bredare sittyta och passar därför alla rumpor – även 
de som behöver lite mer plats. Dess hörn bjuder in 
till sadelsittande för extra stabilitet. Smart finns i en 
lägre och en högre höjdjusterbar variant, där den lägre 

Smart enkelt kan placeras i badkar för att 
användas som badkarspall.



På Etac är produkter designade med tanke 
på säkerhet, hygien och hållbarhet. De har en 
beräknad livslängd på tio år, om de hanteras 
enligt instruktionerna. De har också 5 års 
garanti.Y E A R S
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Detaljer

Stabilitet
Pallarnas ben är vinklade utåt för 
ökad stabilitet i alla höjdlägen. De 
mjuka doppskorna anpassar sig till alla 
golvförhållanden utan att glida.

Säker höjdjustering
Etacs duschpallar är utrustade med en 
speciellt utformad knapp som styr höjd-
inställningen av pallbenen. Det finns  därför 
ingen risk att pallen plötsligt ändrar höjdläge 
under användning.

Bekväma och säkra att sitta på
Sittytorna har en rund, mjuk design för ett 
bekvämt sittande samt ett ytmönster och 
specialutformade hål som effektivt tränger 
bort överflödigt vatten från pallen.

Lätt att montera
Etacs duschpallar levereras i platta paket och 
monteras mycket lätt utan verktyg på mindre 
än en minut. Pallarnas konstruktion gör det 
omöjligt att montera pallarna felaktigt. 
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Tillbehör

Etac Edge mjuksits
Material: Polyeten
Art. nr ...............................................81801132 

Etac Smart mjuksits
Material: Polyeten
Art. nr .............................................. 80209502

Etac Easy mjuksits
Material: Polyeten
Art. nr .............................................. 80209501

Vridplatta Easy / Smart 
Vridplatta passar till Smart och Easy
Material: Polyeten
Art. nr .............................................. 80209503 

Mjuksitsar till duschpallarna: 
Mjuksitsarna gör sittandet mer bekvämt, varmare och mindre halt.  
Mjuksitsen torkas enkelt av efter användning. Snäpps på sitsen.

Benämning Art. nr Vit Art. nr Grå
Etac Edge duschpall 81801060 81801010
Etac Edge duschpall låg 81801040
Etac Easy duschpall 81901060 81901010
Etac Easy inklusive vridplatta 81901050
Etac Smart duschpall 81951060 81951010
Etac Smart duschpall låg 81951030
Etac Smart inklusive vridplatta 81951050

Färg

Dimensioner
Sittbredd:   Edge: 45 x 45 x 45 cm 

Easy: 40 cm 
Smart: 43 x 38 cm

Sitthöjd:   Edge, 42– 57 cm 
Edge, låg, 34,5– 42 cm 
Easy, 42– 57 cm 
Smart, 42– 57 cm 
Smart, låg, 34,5–42

Material
Sits: polypropylen
Ben: aluminium, polypropylen, polyamid
Doppskor: TPE
Mjuksits: Polyeten

Vikt 
Edge: 2,6 kg, Edge, låg: 2,4 kg  
Easy: 2,75 kg    
Smart: 3,15 kg, Smart låg: 3 kg

Max brukarvikt
Edge: 130 kg 
Easy: 200 kg 
Smart: 200 kg

Rengöring

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Vit
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Grå
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“Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen 
vardag på sina egna villkor, oavsett sina fysiska förutsättningar.”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se


