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Etac Flex stödhandtag
Innovativ design som skapar möjligheter

Flexibla modulhandtag
Etac Flex stödhandtag är det ultimata valet när det 
behövs extra support i badrummet. Med sin modularitet 
och flexibilitet anpassas handtagen för att tillgodose det 
personliga behovet. 

Den rena skandinaviska designen smälter in med övriga 
produkter, och man kan välja mellan två färger – vitt 
och grått - för att produkterna ännu bättre ska passa in i 
badrumsmiljön.

Stöd i vått och torrt
Stödhandtagets genomtänkta form och yta ger ett stadigt 
grepp även om händerna eller handtagen är blöta. Den 
triangulära formen och det tydliga tumgreppet förstärker 
tryggheten.

Etac Flex med skruvfäste Art. nr
- Stödhandtag Flex 30 cm vit 81707110
- Stödhandtag Flex 60 cm vit (2x30 cm) 81707120
- Påbyggnadsdel Flex 30 cm vit 81706110

- Stödhandtag Flex 30 cm grå 81707310
- Stödhandtag Flex 60 cm grå (2x30 cm) 81707320
- Påbyggnadsdel Flex 30 cm grå 81706310

Etac Flex med limfäste Art. nr

- Stödhandtag Flex 30 cm vit 81707210
- Stödhandtag Flex 60 cm vit (2x30 cm) 81707220
- Påbyggnadsdel Flex 30 cm vit 81706210

- Stödhandtag Flex 30 cm grå 81707410
- Stödhandtag Flex 60 cm grå (2x30 cm) 81707420
- Påbyggnadsdel Flex 30 cm grå 81706410

Fakta
Vikt: 0.35 kg per handtag 
Max brukarvikt: 100 kg
Material: Polypropen
Färg: Vit och vulkangrå

Obs:
För att lägga till en eller flera stödhandtag till en 30 cm eller 60 cm kombination, är det 
nödvändigt att använda Etac Flex påbyggnadsdelar.

Rengöring

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.
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Egenskaper
Enkelt att anpassa
Modulsystemet byggs enkelt ihop i en längd 
och form som passar dig och ditt badrum.

Skapa möjligheter
Du kan sätta ihop hur många handtag som 
helst, och välja vilka vinklar som passar dig. 
Det om något skapar möjligheter.

Greppa enkelt
Stödhandtagets genomtänkta form och yta 
ger ett stadigt grepp även om händerna är 
blöta.

Fäst på två sätt
Skruva eller limma. Det senare är perfekt när 
du inte kan eller vill borra i badrummet.

Skapa möjligheter
Du kan sätta ihop hur många handtag som 
helst, och välja vilka vinklar som passar dig. 
Det om något skapar möjligheter. 

Safe. Personal. Assistance. 
Etac S.P.A. Collection består av Rex 
toalettarmstöd, Flex stödhandtag och Relax 
duschsits. Alla har sin unika funktion men 
samspelar för att ditt badrum ska vara så 
bekvämt, snyggt och säkert som möjligt. 
Och för att du ska kunna fortsätta vara dig 
själv.  Lean on us. Stay Yourself. 



“Alla 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.com www.etac.se
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