
R82 Scallop
Simpelt, flytbart og  
alsidigt sæde



R82 Scallop R82 | Nothing compares to a smile!

Meget let at have med - vejer 
under 2 kg! Bæres nemt i de 
medfølgende bærehåndtag.

Fastgøres enkelt og sikkert på en 
stol med de justerbare stropper.

Justering af velcro under skal-
len giver forskellige rygindstil-
linger for brugeren.

Vendbare (2 farver) og aftagelige 
hynder rengøres nemt i vaske-
maskinen.

R82 Scallop
Scallop er designet til at yde ekstra støtte, når man sidder på gulvet eller på en stol.
Forestil dig, at hele familien sidder sammen. Vi kender alle den skønne fornemmelse af at 
hygge sig sammen med venner og familie, uanset om det er omkring spisebordet eller i skolen. 
Desværre kan det være svært at finde en siddeplads til et barn med specielle behov. Det er 
her, Scallop kommer ind i billedet. Det er et unikt og sjovt sæde, der fokuserer på tre faktorer: 
enkelhed, bærbarhed og alsidighed. Det er en god løsning for dem, der har brug for ekstra støtte, 
når de sidder på gulvet eller på en stol. Sædet er let og smart, og det gør det muligt for brugeren 
at deltage i hverdagsaktiviteter sammen med hele familien. Scallop kan bruges til forskellige 
aldersgrupper og til en bred vifte af aktiviteter - både inde og ude.

19,2-29,6 cm 23,7- 35,7 cm 23,7-35,7 cm max. 15-70 kg



R82 Cricketwww.etac.dk

Scallop Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

Varenr. for rød/blå hynde  31991051-1CR21F  31991051-2CR21F 31991051-3R21F 31991051-4R21F

HMI-nr. 103275 103276 103277 103278

Brugerens mål
Der er fire størrelser at vælge imellem, og for at du kan få mest mulig glæde af din Scallop, er det vigtigt, at 
du vælger den rigtige størrelse, så den er behagelig og sikker. Brug oversigten for at finde brugerens mål, så 
du kan finde frem til, hvilken størrelse Scallop der passer bedst.

. Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4
Hoftebredde (A)  15-21 cm  21-24 cm  24-27 cm 27-38 cm

Ryghøjde (B)  33-38 cm 38-42 cm  42-47 cm 47+ cm

Max brugervægt 15 kg 22 kg 29 kg 70 kg

Bestilling

A
B



Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk – www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 
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