S.P.A. kollektion
Sikker. Personlig. Assistance

Vi støtter dig. Vær dig selv.
For de fleste af os kommer der et tidspunkt – på grund af alder eller
noget andet – hvor man har brug for ekstra støtte. Man er ikke lige så
smidig, man bevæger sig måske ikke som før. Man tænker, at man skal
opføre sig på en bestemt måde. Men sådan er det ikke.
Etac S.P.A. Kollektion består af Rex armstøtte, Flex støttehåndtag og
Relax brusebadestol. Alle har hver sin unikke funktion men spiller sammen,
for at dit badeværelse skal være så enkelt, pænt og sikkert som muligt. Det
giver dig muligheden for at være dig selv.

Sikker støtte - hvor man
mest behøver det
At beholde sin selvstændighed i badeværelset er vigtig
for fortsat at kunne være sig selv. Etac Rex er en stabil
og sikker armstøtte, designet til at skabe et trygt miljø
omkring toilettet.
Det moderne design passer ind i alle badeværelser også der hvor pladsen er begrænset.
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Etac Rex toiletarmlæn
Sikrer miljøet omkring toilettet

Passer til alle badeværelser
Etac Rex er et stabilt og sikkert armlæn som
giver dig tryghed ved toilettet. Det smarte
design gør, at armlænet tager meget lidt
plads, også når det er slået op. De ligger op ad
væggen og er ikke i vejen. Og takket være den
vinklede form så er de altid nemme at nå og få
greb om. De er konstrueret så de kan foldes ned
behageligt og smidigt.
Etac Rex er produceret i materiale af høj kvalitet,
for at give et stabilt greb og sikker support når
du mest har brug for det.

Støtte designet til dig
Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan
bestilles med eller uden støtteben. Vælg en
variant der passer dig, dit badeværelse og dine
behov. Støttebenene øger den maksimale
brugervægt til 150 kg.
Enkel montering på væggen og passer ind i alle
badeværelsesmiljøer.
Etac Rex fås i tre forskellige længder og i varianter
med eller uden støtteben.

Etac Rex toiletarmlæn
- Toiletarmlæn Rex 60 cm
- Toiletarmlæn Rex 70 cm
- Toiletarmlæn Rex 70 cm
med støtteben
- Toiletarmlæn Rex 85 cm
- Toiletarmlæn Rex 85 cm
med støtteben
Vægt
60 cm: 2,7 kg
70 cm: 2,9 kg
85 cm: 3,3 kg
Støtteben: 0,7 kg

www.etac.dk

HMI-nr.
102351
102352

Varenr.
81705010
81705020

102354
102353

81705030
81705040

102355

81705050

Materiale Aluminium, polyurethan, ABS plastik, polypropylen.
Støtteben: Aluminium, polyamid, TPE, rustfrit stål.
Farve Hvid med grå detaljer.
Max. brugervægt
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med støteben: 150 kg

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et
70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85º om nødvendigt.
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Rex egenskaber
Komfortabelt greb

Nem at rengøre

Armlænets triangulære form
giver et fast og naturligt greb.

Med rene, glatte overflader er
armlænet både stilrent og nem
at rengøre.

Sikker og stabil

Smart design

Materiale og konstruktion af høj
kvalitet giver sikkerhed når det
behøves mest.
Etac Rex fås også med støtteben,
hvis ekstra stabilitet ønskes.

Armlænene tager meget lidt
plads i opslået position, og den
vinklede form gør det let at nå
og slå ned igen.

60/70/85 cm

15,5 cm

15,5 cm

Tilbehør
Toiletpapirholder

Skruesæt

Toiletpapirsholder i rustfrit stål som fastgøres på armlænet

Skruer og rawplugs til montering i beton,
krydsfiner eller træ.

81706001

T6S 8x80 DIN 571 A2

81706004

Opbevaringskurv
Opbevaringskurv i polyester/mesh
(fintvævet net) som fastgøres på
armlænet.
81706003

www.etac.dk

7

| S.P.A. Kollektion

Flexibilitet og frihed
Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når
du har brug for støtte i badeværelset. Med sit
fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse
støttehåndtagene på en måde, som passer både
dig og dit badeværelsesmiljø.
S.P.A. Kollektion |
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Etac Flex støttehåndtag
Innovativt design der skaber muligheder

Lette at opsætte,
og lette at bruge
Montér med skruer eller lim. Vælg det som
passer bedst til dig og dit badeværelse. Det
rene skandinaviske design er tilpasset dit
badeværelse, og man kan vælge mellem 2
farver - hvid og grå.

Trygt greb
Støttehåndtagets gennemtænkte form og
overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne
er våde. Triangulær form og behageligt
tommelfingergreb øger trygheden.

Etac Flex passer perfekt ind i baderumsmiljøer.

Etac Flex monteret med skrue
HMI-nr.
- Flex 30 cm hvid
102373
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid
102374
- *Forlænger Flex 30 cm hvid
102386
- Flex 30 cm grå		
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		
- *Forlænger Flex 30 cm grå		

Varenr.
81707110
81707120
81706110
81707310
81707320
81706310

Etac Flex monteret med lim		
- Flex 30 cm hvid
102379
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid
102380
- *Forlænger Flex 30 cm hvid
102388
- Flex 30 cm grå		
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		
- *Forlænger Flex 30 cm grå		

Varenr.
81707210
81707220
81706210
81707410
81707420
81706410

85°C
185°F

3 min

Vægt 0,35 kg per del
Max. brugervægt 100 kg
Materiale Polypropylen
Farve Hvid eller grå

85°C
185°F

3 min

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et
70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85º om nødvendigt.

*For at tilføje et eller flere støttehåndtag til et 30 cm eller 60 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille
Etac Forlænger Flex.

www.etac.dk
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Flex egenskaber
Enkle at tilpasse

Trygt greb

Modulsystemet opbygges enkelt i
den længde og form, som passer
dig og dit badeværelse.

Støttehåndtagets gennemtænkte
form og overflade giver et stabilt
greb, selvom hænderne er våde.
Triangulær form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.

Skaber muligheder

Opsætning på to måder

Du kan sætte så mange støttehåndtag sammen som du ønsker,
og vælge de vinkler der passer dig.
Det må om noget siges at skabe
muligheder.

Skrue eller lime. Lim er perfekt i de
tilfælde, hvor du ikke kan eller vil
bore i badeværelset.

90 cm
60 cm
30 cm
7,9 cm

5,5 cm
35,5 cm
65,5 cm
95,5 cm

Etac Flex et modulært fleksibelt system,
som giver mange muligheder i forhold til
positionering af støttehåndtagene. Vælg en
vinkel imellem -90º til + 90º efter dit behov.

www.etac.dk
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Ingen unødvendig plads.
Ingen unødvendig bekymring.
Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne
nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv.
Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som
kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på
kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.
Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet
nemt kan foldes op.
S.P.A. Kollektion |

12

Vi støtter dig. Vær dig selv.

Etac Relax brusebadestol
Skandinavisk design til det moderne badeværelse

Øje for detaljen
Etac Relax er udviklet til at muliggøre en tryg og
fornøjelig badeoplevelse. Design, funktion og
sikkerhed er meget vigtigt for os, og her præsenteres
det i form af en diskret vægmonteret brusebadestol.

Tilpasset til dig

Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget
støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst
til dine behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskelle
varianter - det betyder, at der fås en model, der passer
lige til dig.

Etac Relax brusebadestol
HMI-nr.
- Relax hvid
83888
- Relax hvid, med armlæn
83889
- Relax hvid, med støtteben
83894
- Relax hvid, med armlæn og støtteben
83896
- Relax hvid, med armlæn og rygpude
83895
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben 83897
		
- Relax grå
102356
- Relax grå med armlæn
102357
- Relax grå med støtteben
102358
- Relax grå med armlæn og støtteben
102359
- Relax grå med armlæn og rygpude
102361
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben 102360
85°C
185°F

Varenr.
81703010
81703020
81703030
81703040
81703060
81703050
81708000
81708010
81708020
81708030
81708050
81708040

3 min

Farve
hvid eller grå
Max. brugervægt
Med støtteben: 150 kg
Uden støtteben: 125 kg
Materiale
Sæde: Polypropylen
Armlæn: Polypropylen og TPE
Ben: aluminium og rustfri stål
Dupsko: TPE
85°C
185°F

3 min

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi
5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/
renses ved max. 85º om nødvendigt.

www.etac.dk
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Relax egenskaber
Kompakt og
pladsbesparende

Armlæn med sikkert greb
Ergonomisk formet armlæn med
blød og skridsikker overflade.
Designet for et sikkert greb og
komfort.

Relax tilbyder en stor siddeflade
trods små ydermål. I opslået
tilstand måler den kun 8 cm fra
væggen. Pæn nedslået såvel som
opslået.

Funktionelt design

Kun tre skruer i væggen

Sædets udformning tilbyder mange
mulige siddepositioner, og gør sædet
nemt tilgængeligt.

....og stolen er færdigmonteret
(skruer medfølger ikke).

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringskapacitet.
Montering skal foretages af kvalificeret person.
Find mere information i Etac Relax håndbogen på www.etac.dk

Tilbehør
Rygpude

Støtteben

Blød og varmereflekterende rygpude. Monteres let på væggen med
selvklæbende velcro. Farve: Hvid.
81704060

For ekstra stabilitet til brugere op til
150 kg. Specialdesignede dupsko.
Kan indstilles individuelt for optimal
tilpasning til gulvets hældning.
Hvid81704050
Grå81708070

Skruesæt
Skruer og rawplugs til montering i
beton, krydsfiner eller træ.
84006130

www.etac.dk
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Etac S.P.A. Kollektion består af Rex toiletarmlæn, Flex støttehåndtag og Relax
brusebadestol. Alle har sin unikke funktion, men spiller sammen for at gøre dit
badeværelse funktionelt, behageligt, pænt og så sikkert som muligt. Og du skal
fortsat kunne være dig selv.

Vi støtter dig. Vær dig selv.
Besøg etac.dk for mere information eller kontakt os ved spørgsmål.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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