
R82 Flamingo High-low
En modern och bekväm dusch-  
och toalettstol för barn.
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R82 Flamingo High-low
R82 Flamingo High-low är en flexibel och justerbar dusch- och toalettstol för barn.

Storlekar
R82 Flamingo High-low, sits och underrede, finns i fyra storlekar vilket gör det enkelt att hitta rätt storlek till barnet. 
Dessutom finns möjligheten att uppgradera storleken kontuinuerligt i takt med att barnet växer. Sitsen kan bytas från 
stl 1 till stl 2 och från stl 3 till stl 4 med befintligt underrede.

Passar alla badrum
Funktionerna är anpassade för flera ändamål, och 
produkten är designad för att användas antingen 
fristående i duschen eller över en toalettstol. R82 
Flamingo High-low är framtagen för att eliminera 
dålig sittställning och samtidigt ge hjälparen en bra 
arbetsmiljö.

Enkel höjdjustering och tilt med 
användaren i sitsen
R82 Flamingo High-low har en steglös höjdjustering från 
53 till 74 cm i sitshöjd och en steglös vinkeljustering - tilt 
in space - mellan -5º till 20º. Båda justeras enkelt med en 
fotpedal. 

De enkla justeringarna ger en ergonomisk arbetsställning 
vilket gör det enkelt att utföra hygien- och badsituationer 
för hjälparen. För extra assistans vid justeringarna finns 
ett handtag som tillbehör.

Flamingo High-low komplett Art.nr
– Stl 1 31880401
– Stl 2 31880402
– Stl 3 31880403
– Stl 3 inkl. ryggförstärkning 31885503
– Stl 4 31880404
– Stl 4 inkl. ryggförstärkning 31885504

Flamingo High-low underrede Art.nr
– Stl 1 31880411
– Stl 2 31880412
– Stl 3 31880413
– Stl 4 31880414

 

Chassi
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) 240 mm 280 mm 320 mm 340 mm
Sitsdjup (B) 250 mm 290 mm 350 mm 400 mm
Rygghöjd (C) 350 mm 380 mm 420 mm 470 mm
Underbenslängd (D) 200–250 mm 230–340 mm 300–420 mm 300–420 mm
Sitshöjd över golvet (E) 530–740 mm 530–740 mm 530–740 mm 530–740 mm
Ryggbredd (F) 200 mm 220 mm 260 mm 280 mm
Totalbredd (G) 500 mm 500 mm 570 mm 570 mm
Underredets längd (H) 640 mm 640 mm 760 mm 760 mm
Total höjd (I) 860–1080 mm 920–1110 mm 940–1170 mm 1020–1200 mm
Sits, totalbredd 350 mm 380 mm 430 mm 480 mm
Sits, totaldjup 260 mm 315 mm 360 mm 425 mm
Sits, totalhöjd 400 mm 430 mm 480 mm 510 mm
Vinkling av rygg -90º – +30º -90º – +30º -90º – +30º -90º – +30º
Vinkling av sits (tilt in space) -5º – +20º * -5º – +20º -5º – +20º -5º – +20º
Vinkling av fotplatta 90º–75º 90º–75º 90º–75º 90º–75º
Vikt, total 14 kg 14.5 kg 16.5 kg 17 kg
Vikt, underrede 11.5 kg 11.5 kg 12.5 kg 12.5 kg
Vikt, sits 2.5 kg 3 kg 4 kg 4.5 kg
Max brukar- /lastvikt, total 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg
Max brukar- /lastvikt, underrede 37.5 kg 53 kg 64 kg 74.5 kg
Max brukar- /lastvikt, sits 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg
Rek. brukar- /lastvikt vid manövrering 35 kg 35 kg 55 kg 55 kg

Mått och vikt

* -5º uppnås vid 55 cm sitshöjd över golvet.

E

B

D

I

H G

F

C

A
50 & 57 cm 64 & 76 cm

86–120 cm max 70 kg

Detaljer
Enkel höjdjustering
Steglös höjdjustering från 53 till 74 cm i 
sitshöjd. Justeras enkelt med användaren i 
sitsen och underlättar vid förflyttning till/från 
stolen.

Enkel Tilt in space
Steglös justering i vinkel – tilt in space- 
mellan -5º till 20º. Justeras enkelt med 
fotpedal som är utrustad med säkerhetslås 
för extra säkerhet.

Optimal positionering
Flamingo High-low erbjuder  
enkel vinkeljustering av både rygg och sits. 
Detta gör det enkelt  att placera användaren 
med knäna högre än höfterna över toaletten.

Passar alla sitsar
Flamingo High-low underredet finns i två 
storlekar och passar tillsammans med 
samtliga befintliga Flamingo sitsar.



Tillbehör
Handtag
För extra assistans vid höjdjustering och tilt 
in space.
Stl 1–2, 24 cm 31880110-HL
Stl 3–4, 31 cm 31880110-HLL

Potta med hållare
För användning i eller utanför badrummet.
Stl 1, 21x18 cm (DxH) 31880121-HL
Stl 2, 21x18 cm (DxH) 31880122-HL
Stl 3, 31x18 cm (DxH) 31880123
Stl 4, 31x18 cm (DxH) 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 till R82 Flamingo High-low,  
se våra hemsida www.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


