
Etac Swift Mobil-2
Slim ontworpen                  
douche- en toiletrolstoel 
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Etac Swift Mobil-2

Etac Swift Mobil Tilt-2 Etac Swift Mobil 24"-2 

Ontdek de voordelen        
              
De Swift Mobil-2 is beschikbaar in drie verschillende modellen; een standaard douche- en  
toiletrolstoel, een kantelbaar model (Tilt-2) en een 24” zelfrijdend model.

In hoogte instelbaar
Eenvoudig in te stellen 
zonder gereedschap.

Unieke zitting
Het unieke oppervlak biedt 
de perfecte balans tussen 
wrijving, reinheid, antislip 

en hygiëne.

Ergonomische voetsteun
De zacht gebogen voetplaten 

bieden steun aan de wreef 
en de voetboog en zorgen 
voor comfort, stabiliteit en 

ontspanning.

Verstelbare armleuningen
Zowel in hoogte als in breedte 

verstelbaar.

Eenvoudig toegang
Zitting met opening aan de 
achterzijde, uitsparing aan de 
voorzijde en vrije ruimte aan  
beide kanten.

Comfortabele rugsteun
Verstelbaar en sneldrogend. 
Stabiele pasvorm met 
dubbele sluiting rond de 
duwbeugel.

Meervoudig verstelbare 
hoofdsteun 
De hoofdsteun is ontworpen om 
maximaal comfort en flexibiliteit te 
bieden en kan worden aangepast 
aan verschillende gebruikers- 
behoeften. 

Maak kennis met de Etac Swift Mobil-2   
              
De Swift Mobil-2 is een slim ontworpen en comfortabele toilet- en doucherolstoel waarmee 
persoonlijke verzorgingsroutines gemakkelijker worden gemaakt voor de verzorger en met 
waardigheid uitgevoerd voor de gebruiker. Het is de ideale toilet- en doucherolstoel die voor 
iedereen op maat ingesteld kan worden.

Gemakkelijk toegang
De Swift Mobille-2 heeft een opening aan de 
achterkant, waardoor de verzorger gemakkelijk 
toegang heeft voor persoonlijke verzorgingstaken. 
Het wrijvingspatroon ‘Etac Easy Clean’ op het  
zitvlak is uniek en zorgt voor de perfecte balans 
tussen wrijving en reinheid. 

Comfortabel in gebruik
Voor gevoelige gebruikers zijn er extra zachte 
zitkussens verkrijgbaar die zowel ondersteuning 
als verlichting bieden. De zachte en sneldrogende 
rugleuning en de gebogen voetsteunen bieden  
extra comfort. 

 

Aandacht voor ergonomie 
De verstelbare rugleuning is eenvoudig aan te passen aan houding en  
lichaamsvorm en biedt maximaal comfort. De gebogen voetplaten zorgen  
voor wreef- en boogondersteuning en voor stabiliteit en ontspanning. 

Voor iedereen instelbaar 
De Swift Mobil-2 heeft een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg  
en is in hoogte verstelbaar tussen 45-60 cm. De armleuningen zijn in  
hoogte en breedte verstelbaar (6 cm in elke richting). De op zij te  
klappen voetsteunen zijn in hoogte verstelbaar en tevens beschikbaar  
in een kortere versie, wanneer er bijvoorbeeld een hogere zitting  
wordt gebruikt. Ook is er een XL-versie met XL-rug en verbreding set  
voor beensteunen, die ook los te bestellen zijn.

Unieke en veilige kantelfunctie
De kantelfunctie kan aan beide kanten van de stoel worden bediend  
voor een goede werkhouding voor de verzorger en voor het geruststellen  
van de gebruiker tijdens het kantelen.
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Accessoires
Soft Comfortzitting
De Soft Comfortzitting is verkrijgbaar in 2 hoogtes: 2 en 4 cm. De zitting is ergonomisch  
gevormd met aanzienlijke zachtheid voor comfortabele verlichting en ondersteuning.  
Ontworpen met een opening achter en een uitsparing aan de voorkant voor gemakkelijke  
toegang. 

Rompsteun
Er is een in breedte verstelbaar rompsteun beschikbaar voor extra ondersteuning.  
Vergemakkelijkt positionering in de stoel. 

XL-rug
De XL-rug biedt meer ruimte voor rug en schouders voor de grotere gebruikers. Het vergroot  
de breedte tussen de armleuningen met 6 cm tot een totale breedte van 48/54/60 cm.  
De XL-rug past niet op Swift Mobil Tilt-2.

Heupgordel / borstgordel gepolsterd
Een 2-delige gordel die zowel als heup- of borstgordel kan worden gebruikt. De gordel is 
verstelbaar met 3 gespen met een lengte van 65-130 cm. Het materiaal is comfortabel  
en sneldrogend en geeft goede ondersteuning bij het positioneren. 

Verbreding set beensteunen
Adapter set die op beensteunen kan worden gemonteerd voor 12 cm extra beenruimte. 
Inbegrepen in alle XL-configuraties en beschikbaar als accessoire voor de overige  
Swift Mobil-2-modellen.

Kijk voor meer handige accessoires op onze website etac.nl/badkamer. 
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