
R82 Manatee
En badstol med finesse.



Manatee med  
underrede

Manatee med 
tillbehör

Justerbar och lätthanterlig
Den generösa höjdjusteringen från 13 till 43 cm 
från golvet samt sitsdjupet på upp till 7 cm gör att 
stolen kan anpassas i takt med att barnet växer.

Badstolens konstruktion säkerställer en korrekt 
sittställning för barnet. Manatee är både 
hopfällbar och lätt i vikt vilket gör den mycket lätt 
att hantera.

Manatee med underrede
Manatee badstol kan enkelt placeras på ett 
underrede för att ge både vårdaren och barnet en 
härlig upplevelse i badet. Underredet kan enkelt 
ställas in i tre fasta höjder och har fyra låsbara 
hjul. Underredet finns i en storlek och kan fällas 
ihop för förvaring. 

Badstol Manatee Art.nr
Stl 0 31882005
Stl 1 31882015
Stl 2 31882025

Chassi
Aluminium, formstöpt plast, halksäkert gummi,  
hopfällbart.

Ryggstöd 
Justerbart i vinkel.

Huvud-/sidostöd 
Justerbart avstånd mellan kilar, placeras på önskad höjd 
på ryggstödet

Höftsele 
Med snäpplås, justerbart i längd.

Sits 
Justerbar i djup, höjd och vinkel.

Underbenstöd 
Justerbart i vinkel.

Klädsel
Nät, polyester.

Färg
Silver chassi, blå klädsel.

Standardutförande
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R82 Manatee
Manatee är en badstol som gör det möjligt för barnet att både sitta upp och ligga ned 
under badet. Manatee passar för lätt funktionshindrade och multihandikappade barn.
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Detaljer
Sits med justering i djup
Justering i djup gör att Manatee kan  
växa med barnet.

Justerbart rygg- och benstöd
Enkelt att justera både rygg- och benstöd.

Huvudstöd/Bålstöd
Huvudstödet ger stöd och komfort.  
Kan användas för huvud eller bålstöd.

Justerbart höftbälte
För ökad säkerhet.

Mått Manatee Storlek 0 Storlek 1 Storlek 2
Sitsbredd (A) 33 cm 33 cm 33 cm
Sitsdjup (B) 22–25 cm 30–37 cm 39–46 cm
Rygghöjd (C) 43 cm 43 cm 58 cm
Underbenslängd (D) 28 cm 28 cm 28 cm
Sitshöjd framkant sits (E) 14–43 cm 14–43 cm 14–43 cm
Totalbredd (G) 42 cm 42 cm 42 cm
Underredets längd, hopfälld 103–110 cm 110–117 cm 136–143 cm
Höjd hopfälld 13 cm 13 cm 13 cm
Vikt 5.5 kg 5.5 kg 6 kg
Max brukar/-lastvikt 50 kg 50 kg 75 kg

Mått och vikt

33–40 cm

43–64 cm

max. 75 kg

22–47 cm

Mått Underrede Storlek 0
Bredd 59 cm
Ramlängd 98 cm
Höjd, min. 38 cm
Höjd, min. med stol 76 cm
Höjd, medium 44 cm
Höjd, medium med stol 84 cm
Höjd, max 48 cm
Höjd, max med stol 90 cm
Underredets höjd, hopfälld 21 kg
Vikt underrede 8 kg
Maxlast underrede 75 kg
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Tillbehör
Bröstbälte
För korrekt positionering och stöd.

Stl. 0–2 31883025

Bendelare med sele
För bättre positionering av benen.  
Förhindrar benabduktion
Stl. 0–2 31883045

Bensele
För exakt kontroll och positionering för benen.
Stl. 0–2 31883055

Underrede
För placering av Manatee i dusch.  
Ger hjälparen en bättre arbetsställning.
One size  31882100
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Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
info@etac.com www.etac.se

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

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


