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Etac Relax douchezitting
Een douchezitting toevoegen aan een badkamer is een mooie manier om ervoor te zorgen 
dat douchen zo ontspannen en plezierig mogelijk is. Het biedt bovendien ook een extra 
stukje veiligheid. Etac Relax geeft extra ondersteuning, heeft een aantrekkelijk ontwerp en 
is een ruimtebesparende oplossing, waardoor het de perfecte keuze is voor elke moderne 
badkamer.  

Kenmerken
Functioneel design
De vorm van de soft-close zitting biedt 
verschillende zitposities en is gemakkelijk          
in gebruik. 

Compact en ruimtebesparend
Etac Relax heeft een ruim zitoppervlak.
Neergeklapt een stijlvolle verschijning en 
opgeklapt minstens zo fraai.

Unieke soft-grip armsteunen
Ergonomisch vormgegeven soft-close 
armsteunen met een anti-slip oppervlak. 
Ontworpen om de beste grip te geven op het 
moment dat dit nodig is.

Eenvoudig te monteren
De montage van de Relax is eenvoudig 
met drie schroeven (niet inbegrepen) 
en afhankelijk van de muur, waarop de 
Relax gemonteerd wordt. Om de montage 
eenvoudiger te maken wordt een boormal 
meegeleverd.
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Omschrijving Artikelno.
Wit e81703010
Wit, met armsteunen e81703020
Wit, met steunpoten e81703030
Wit, met armsteunen en soft rugleuning e81703060
Wit, met armsteunen en steunpoten e81703040
Wit, met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning e81703050
Volcano grijs e81708000
Volcano grijs met armsteunen e81708010
Volcano grijs met steunpoten e81708020
Volcano grijs met armsteunen en soft rugleuning e81708050
Volcano grijs met armsteunen en steunpoten e81708030
Volcano grijs met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning e81708040

Colour 
Wit, Volcano grijs

Maximaal gebruikersgewicht
Met/zonder steunpoten: 150/125 kg

Materiaal
Zitting; polypropyleen 
Armsteunen; polypropyleen en TPE 
Steunpoten; aluminium en RVS 
Vloerdoppen; TPE

Reiniging

Reinigen met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Afspoelen en afdrogen. Etac Relax 
kan max. 3 minuten gereinigd worden op 850C.

Versies met steunpoten
De steunpoten zijn in hoogte instelbaar om een comfortabele zithoogte 
te creëren en voor extra stabiliteit. Bij het opklappen van de Relax 
vallen de steunpoten langs de zitting naar beneden.

Relax

Relax met steunpoten

Relax met armsteunen                        Relax met armsteunen   
en soft rugleuning

                    Relax met armsteunen   
en steunpoten

                     Relax met armsteunen,  
steunpoten en soft rugleuning

Beschikbare versies
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Etac is één van ’s werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor  
kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten 
voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfases. Denk 
hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.  
Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is 
onze missie.            
            
    Kijk ook op www.etac.nl 

Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl


