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Etac My-Loo toalettsits- 
förhöjare, med kantstopp

Artikel nr.

6 cm 80301520
10 cm 80301521
6 cm med lock 80301522
10 cm med lock 80301523

Vikt
6 cm: 0,8 kg
6 cm med lock: 1,2 kg

10 cm: 1,1 kg
10 cm med lock: 1,4 kg

Max brukarvikt
190 kg

Material
Polypropen och TPE

Design
Myra Industriell Design AB                  

Underhåll

     190
418

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med 
ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även 
rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter. 

Etac My-Loo 
Toalettsitsförhöjare, med kantstopp

I samarbete med skickliga industridesigners har vi utvecklat den nya toalettsitsförhöjaren 
My-Loo med kantstopp. En produkt som ger begreppen hygienisk, säker och snygg en ny 
mening. Med sina mjukt svepande former och goda ergonomi erbjuder den extra bekväm 
användning och en formgivning som passar utmärkt i det moderna badrummet.

Optimal design för funktion och komfort
Etac My-Loo har utvecklats för att smälta in i badrumsmiljön och 
har en design som ger bästa komfort och åtkomlighet. De mjuka 
formerna och den stora öppningen gör att My-Loo passar de 
flesta – dessutom erbjuds förhöjaren i två höjder, med eller utan 
lock.

Enkel att hålla ren och fräsch
My-Loo med kantstopp består av få delar i tåliga material. 
De rena och släta ytorna är lätta att torka av med en mjuk 
rengöringsduk. Skulle en separat rengöring behövas kan 
förhöjaren enkelt tas bort och lika enkelt sättas tillbaka. 

Säker och snabb installation 
Etac My-Loo monteras på några sekunder! Den fästs med hjälp 
av två unika kantstopp som lätt anpassar sig efter olika former 
på toaletter. Kantstoppens extra stora friktionsytor och flexibla 
material ger ett stadigt fäste mot porslinet. Förhöjaren placeras 
på toaletten och kantstoppen skjuts på plats. Klick, så är 
monteringen klar!
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Mått
Yttre bredd x djup 36 cm x 40 cm
Öppning bredd x djup 23 cm x 36 cm
Sitshöjd 6 cm, 10 cm
Bredd mellan kantstopp 29 cm – 38,5 cm

 

36 cm x 40 cm

 

 

 

23 cm x 36 cm

 
6 cm, 10 cm  

29 cm - 38,5 cm

 
Max 7 cm 

Egenskaper
Enkel att hålla ren och fräsch
De rena och släta ytorna är lätta att torka 
av med en mjuk rengöringsduk. Skulle en 
separat rengöring behövas kan förhöjaren 
enkelt tas bort och lika enkelt sättas tillbaka.

Säker, snabb installation 
Lättmonterade kantstopp med stor 
ställbarhet och rejäla friktionsytor i en 
konstruktion helt utan skruvar.  Det gör att 
My-Loo alltid sitter säkert och är enkel att 
montera oavsett toalettporslin.

Optimal design för funktion och 
komfort
Sitsens mjuka former ger tryggt stöd och 
hög komfort. Med extra stor öppning och 
generösa urtag underlättas åtkomlighet vid 
personlig hygien.
 

Varianter
My-Loo toalettsitsförhöjare, med kantstopp, 
är tillgänglig i två olika höjder, 6 och 10 cm, 
med eller utan lock.
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Nästa nivå. 
En ny generation toaletthjälpmedel som skapar möjligheter!

My-Loo toalettsitsförhöjare med kantstopp är den första i en helt ny generation 
smarta produkter från Etac. Genom att ställa extremt höga krav på allt från trygghet, 
bekvämlighet och flexibilitet till rengöring och enkel montering kan vi presentera ett 

sortiment som erbjuder helt nya och bättre lösningar. 
Med den nya produktserien tar vi toaletthjälpmedel till en ny nivå. Att design driver 

utveckling har alltid varit vår ledstjärna och vi är övertygade om att Etac My-Loo hjälper 
brukare och förskrivare att skapa nya möjligheter.

För senaste nyheter och 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


