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Etac Swift fristående toalettsitsförhöjare
Swift fristående toalettstol är det perfekta valet när du vill förhöja toaletsittandet snabbt, 
enkelt och säkert. Genom att ställa in den till önskad höjd och placera den över toaletten 
har du en sitthöjd anpassad efter dina behov. När Swift kompletteras med en potta kan den 
lika gärna användas i sovrummet som en fristående toalettstol. Den har en bekväm sits 
med stadiga armstöd som underlättar vid uppresning.

Designad för flexibilitet 
Förutom att kompletteras med en potta kan Swift också 
utrustas med ryggstöd och mjukdynor för extra komfort och 
stöd. 

Swift fristående kan även användas som en duschpall. 
Dess låga vikt gör den lätt att flytta och den är utformad för 
att klara våta miljöer. Pallen är extremt stabil och har 
halkfria doppskor som ger ett utmärkt grepp på våta eller 
ojämna ytor. 

Sitthöjden kan regleras mellan 42 och 57 cm och kan 
ställas in med en liten främre lutning som ytterligare 
underlättar uppresning och lindrar trycket på höftlederna

 

Enkel montering och rengöring 
Swift fristående är lätt att montera utan att behöva några 
verktyg. Armstöden och benen kan lätt tas bort, vilket är 
perfekt för biltransport och förenklar rengöring. Stolen har 
ett integrerat stänkskydd, släta ytor och är inte 
korroderande. 

Produktnamn Art. nr
Swift Fristående toalettsitsförhöjare  81702020

Fakta
Total bredd: 56 cm 
Sitsens bredd: 54 cm 
Sitshöjd (min-max): 42–57 cm 
Bredd mellan armstöden: 45 cm

Material
Sits och armstöd: Polypropen
Ben: aluminium och polyamide
Doppskor: TPE

Vikt
3.9 kg

Max brukarvikt
160 kg

Maintenance

160 353

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C i 3 
minuter.
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Smart höjdjustering
Teleskopbenen kan snabbt justeras till 
önskad höjd tack vare en självlåsande 
knapp som klickar på plats. Den ovala 
formen hindrar benen från att vrida sig när 
justeringen görs. Det finns inga lösa delar 
som kan placeras fel.

Enkel hantering
Swift Fristående kommer plattpackat i en 
lättburen förpackning. Eftersom stolen 
enkelt kan monteras och demonteras kan 
förpackningen sparas och användas för 
ytterligare transporter om stolen används på 
flera ställen.

Säkert stabil
Stolen har ett stort fotavtryck vilket gör den 
extremt stabil och har en generös maximal 
brukarvikt på 160 kg. De mjuka doppskorna 
anpassar sig efter ojämna golvytor och har 
en form och ett material som gör att de inte 
glider. 

Potta med integrerat,  
självlåsande lock
En potta finns som tillbehör. Den har ett 
tätt självlåsande lock, passar smidigt och 
blir ett med sitsen. Pottan har ett handtag 
i bakänden samt ett upprätt handtag som 
automatiskt låser locket när pottan lyfts upp.

Detaljer

Tillbehör
Ryggstöd
84006181 
För extra stöd och komfort. Lätt att klicka på 
plats utan att verktyg behövs. 
Material: Polypropylen 

Mjukdyna sits
84005064 
Swift kommod
Den halkfria sittdynan ger en omedelbar varm 
känsla och gör sittandet mer bekvämt. Lätt 
att torka av.
Material: Polyeten

Mjukdyna rygg
84005065
Swift kommod 
Monteras på ryggstödet för extra komfort och 
ger en varm känsla. Det är halkfritt, enkelt att 
klicka på plats och lätt att rengöra.
Material: Polyeten

Potta, med eller utan lock
Utan lock: 84005066
Med lock: 84005068
Enbart lock med handtag: 84005067
Material: Polypropylen

Tvålkopp/lockstöd
80209266 
Fästs på sitsens sida. Perfekt plats 
för att förvara duschgel, schampo, pottlock 
eller toalettpapper. Utrustad med en inbyggd 
duschhållare. 
Material: Polypropylen 

Stänkskydd
80209430
Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs 
över sitsens främre urtag och kan enkelt tas 
bort, alternativt hållas på plats vid 
användande med hjälp av det greppvänliga 
handtaget. Material: Polyuretan 

Swift fristående  
toalettsitsförhöjare

Swift fristående med ryggstöd Swift fristående med ryggstöd  
och potta
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“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


