
R82 Flamingo
Ergonomisk och flexibel bad- och 
toalettstol för barn.
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R82 Flamingo
Flamingo är en flexibel bad- och toalettstol för barn som kan användas i duschen,
på en vanlig toalett eller i ett badkar.

Sittenheten kan vinklas 
från -15° till +35°.

Flamingo monterad  
på toalett

Smidig och justerbar
Den separata fällbara sitsen och ryggstödet ger barnet 
en mycket bra sittställning. Höftvinkeln kan anpassas 
individuellt och sitsenheten kan fällas i både sits och 
rygg. Flamingo kan lätt kompletteras med tillbehör för 
extra stöd.

Om Flamingo används på en toalett ska toalettbeslag och 
eventuellt fotstöd monteras på stolen. I ett badkar fästs 
Flamingo med 4 extra sugkoppar.

Flamingo komplett Art.nr

– Stl 1 31880001-NL
– Stl 2 31880002-NL
– Stl 3 31880003-NL
– Stl 3 inkl. ryggförstärkning 31885503-NL
– Stl 4 31880004-NL
– Stl 4 inkl. ryggförstärkning 31885504-NL

 
Chassi 
Aluminium och rostfritt stål, justerbart i höjdled och hopfällbart. 
 
Sittenhet 
Vit ABS plast, sits och rygg vinklas individuellt, Tilt-in-space

Mjukdyna 
Grå PUR, sits och rygg 
 
Stänkskydd 
Grå PUR hög modell 
 
Fotstöd 
Justerbart i höjdled och vinkel, uppfällbart 
 
Hjul 
75 mm massiva låsbara, plast, svängbara
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Mått Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 Storlek 4

Sitsbredd (A) 24 cm 28 cm 32 cm 34 cm
Sitsdjup (B) 25 cm 29 cm 35 cm 40 cm
Rygghöjd (C) 35 cm 38 cm 42 cm 47 cm
Underbenslängd (D) 20–25 cm 23–34 cm 30–42 cm 30–42 cm
Sitshöjd över golvet (E) 50–60 cm 50–60 cm 50–60 cm 50–60 cm
Ryggbredd med sidodelar (F) 30 cm 32 cm 38 cm 40 cm
Ryggbredd utan sidodelar 19.5 cm 22 cm 26 cm 28 cm
Totalbredd (G) 44 cm 46 cm 50 cm 54 cm
Underredets längd (H) 66 cm 66 cm 66 cm 66 cm
Total höjd (I) 86 cm 89 cm 93 cm 95 cm
Vinkling av rygg -90° – +30° -90° – +30° -90° – +30° -90° – +30°
Vinkling av sits – Tilt in space -15° – +35° -15° – +35° -15° – +35° -15° – +35°
Vinkling av fotplatta 90° – 60° 90° – 60° 90° – 60° 90° – 60°
Sitshöjd, hopfälld 24 cm 26 cm 27 cm 27 cm
Sitslängd, hopfälld 37 cm 40 cm 43 cm 46 cm
Underredets höjd, hopfälld 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Underredets längd, hopfälld 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm
Vikt, total 11 kg 13 kg 14 kg 15 kg
Max brukar- /lastvikt, total 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Mått och vikt
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25–34 cm 24–40 cm

36–47 cm max 70 kg

Detaljer
Tilt in space – vinkling av sittenhet
Sittenheten kan vinklas från -15° – +35°.

Justerbara fotstöd
Justera för att säkerställa korrekt placering 
och stöd.

Höjdjustering
Flamingo kan höjdjusteras från 50 – 60 cm.

Flamingo hopfällbar
Fäll ihop för lagring eller transport.



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Tillbehör
Körhandtag
För säker manövrering av stolen.
Stl 1–4, 90–92 cm (H) 31880110

Potta med hållare
För användning i eller utanför badrummet.
Stl 1 31880121
Stl 2 31880122
Stl 3 31880123
Stl 4 31880124

Stänkskydd, nedre med hållare
För användning över toaletten.
Stl 1, 21 cm (D) 31880121-PR
Stl 2, 21 cm (D) 31880122-PR
Stl 3, 31 cm (D) 31880123-PR
Stl 4, 31 cm (D) 31880124-PR

Vadband
För extra stöd och komfort.
Stl 1–4, 10x106 cm (HxL) 31880199

Huvudstöd
För korrekt placering och stöd av huvudet vid 
tiltning. För alternativ av huvudstöd,  
se vår hemsida etac.se

Bålstöd, sidosvängbara
För ytterligare stöd och säkerhet. För 
alternativ av bålstöd, se vår hemsida etac.se.

För fler tillbehör – besök etac.se
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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

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se


