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Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design
For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på 
sine egne vilkår. 

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne. 

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne 
produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.



Hygiejne   |   Etac A/S              54 Hygiejne   |   Etac A/S

Etac Relax brusebadestol

Etac Relax er en stilren og smart vægmonteret brusebadestol. Det innovative design 
og det unikke materialevalg sikrer funktionaliteten. Opslået tager stolen næsten ingen plads. 
Formerne er afrundede og de bløde armlæn er fæstnet direkte i stolen, og nedslået tjener de 
også som stabile håndgreb - komfort og sikkerhed i ét!

Omsorg i detaljer
Etac Relax er udviklet med omsorg og omtanke for hver eneste detalje og formålet er, at din badeoplevelse 
skal blive en behagelig og tryg oplevelse. Designet er skandinavisk, minimalistisk og komfortabelt. Stolen er 
funktionel og sikker i anvendelse, men formgivet så den ikke forstyrrer et pænt baderum. Det er også trygt at 
vide, at Etac Relax er testet og godkendt efter de skrappe krav, som stilles i det europæiske direktiv.

Enkel at tilpasse dine behov
Relax brusebadestol kan let tilpasses dine behov ved hjælp af forskelligt tilbehør, f.eks. rygpude, armlæn og 
støtteben. Du sidder godt på en Relax takket være den ergonomiske udformning. Det er behageligt at læne sig 
tilbage mod den varmereflekterende rygpude, frem for en kold flisevæg. Du vil opleve tryghed i det sikre greb du 
får fra armlænene, som kan slås op. Du kan få yderligere stabilitet med støtteben, hvis det er dit behov.

Teknisk information Etac Relax

Bredde 40 cm 

Bredde inkl. armlæn 53 cm 

Dybde nedslået / dybde opslået  

(uden tilbehør) 45 cm / 8 cm

Farve Hvid

Maksimal brugervægt

Uden støtteben 125 kg 

Med støtteben 150 kg

Materiale 

Sæde:  Polypropylen

Armlæn:  Polypropylen og TPE

Ben:  aluminium og rustfri stål

Dupsko:  TPE

Rengøring

Benyt opløsningsfrie rengøringsmidler  

med pH mellem 5-9.  

Vask og tør efter. max  
125-
150 
kg

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Etac Relax  
brusebadestol

Etac Relax 
brusebadestol med 
støtteben

Etac Relax 
brusebadestol med 
armlæn og rygpude

Etac Relax 
brusebadestol med 
støtteben og armlæn

Etac Relax 
brusebadestol med 
støtteben, armlæn og 
rygpude

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Etac Relax brusebadestol 83888 81703010

    ~ med armlæn 83889 81703020

    ~ med støtteben 83894 81703030

    ~ med armlæn og rygpude  83895 81703060

    ~ med armlæn og støtteben 83896 81703040

    ~ med armlæn, rygpude & støtteben 83897 81703050

Tilbehør

Rygpude 81704060

Armlæn 81704040

Støtteben 81704050

NYHED!

Egenskaber
•	 Armlæn med sikkert greb 

•	 Kompakt og pladsbesparende

•	 Enkel at tilpasse 

•	 Kun tre skruer i væggen
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Teknisk information Easy badetaburet

 

Sædebredde Omkreds på 40 cm

Højderegulerbar 42,0 - 57,0 cm

Vægt 2,75 kg

Materiale Polypropen og aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 150 kg

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Easy badetaburet med drejeskive 73514 81901050

Easy badetaburet, grå 73518 81901010

Tilbehør

Blødt sæde (kun til 81901010) 80209501

Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En komfortabel og enkel taburet som også 
leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig 
efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter. 

Højderegulerbar 
uden brug af værktøj

Dupskoene giver et 
godt greb, og sikrer 
stabiliteten

Blødt og drejeligt 

sæde



Egenskaber
•	 Forsynet	med	skridsikkert	mønster	samt	huller

•	 Nemt	at	tilpasse

•	 Lettere	ind-	og	udstigning	af	badekar
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Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod ba-
dekarrets inderside uden brug af værktøj. Over fladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så van-
det kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.

Teknisk information Fresh badebræt

Længde 69,0 eller 74,0 cm

Bredde  27,0 - 36,0 cm

Højde 4 cm (eksl. kantstop)

Vægt 1,9 eller 2,0 kg

Materiale Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade

Max brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Fresh badebræt - 69,0 cm 20616 81600011

Fresh badebræt - 74,0 cm 20617 81600021

Tilbehør:

Støttehåndtag - orange. One size 81600040

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

36 cm

27 cm
30 cm

Fresh her vist med tilbehør

Fresh her vist med tilbehør



Egenskaber
•	 Enkelt	design

•	 Funktionel

•	 Højderegulerbar
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Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde 52,0 cm

Sædebredde 45,0 cm

Højderegulerbar 42,0 - 57,0 cm

Vægt 2,6 kg

Materiale Polypropen og aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Edge badetaburet 44468 81801010

Reservedel:

Dupsko, sæt af 3 stk. One size 84005063

Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, 
at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det letftere for brugeren 
at rejse sig fra taburetten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.
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max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Badetaburet Med armlæn Med ryg Med ryg og armlæn

Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Højde, total med ryglæn 80,0 - 95,0 cm

Dybde, total med ryglæn 50,0 cm

Sæde B 54,0 - D 41,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Bredde mellem armlæn 45,0 cm

Vægt, badetaburet 3,10 kg

Vægt, badetaburet med armlæn 3,90 kg

Vægt, badetaburet med armlæn og ryg 4,70 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

Ryg

Beskrivelse Varenr.
One size 84005069

Blød rygpude

Beskrivelse Varenr.
One size 84005072

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Blød sædepude

Beskrivelse Varenr.
One size 84005073

Sæbeskål / bruseholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Tilbehør

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift badetaburet 30131 81701410

Swift badetaburet m/armlæn 30139 81701420

Reservedele

Ben, sæt af 4 stk. 84005062

Dupsko, sæt af 4 stk. 84005063

Egenskaber
•	 Skridsikkert mønster

•	 Funktionel og enkel

•	 1 Badetaburet, 8 varianter

•	 Lav	vægt

Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. 
Monteringen er yderst enkel og det er nemt at ændre badetaburetten til en komplet badestol uden brug af 
værktøj. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med 
skridsikkert mønster.

Swift badetaburet
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Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en 
naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for 
brugeren selv at sætte sig og rejse sig. 

Swift fritstående toiletstol Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Sædebredde 54,0 cm 

Bredde, mellem armlæn 45,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt forneden 21,5 / 18,5 cm

Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt forneden 30,0 / 23,0 cm

Bækken, højde 18,0 cm

Vægt 5,4 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130,0 kg

Egenskaber
•	 Diskret	design

•	 Stabil	toiletstol

•	 Højderegulerbar

•	 Lav	vægt

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift fritstående toiletstol leveres som 
standard med bækken, bækkenlåg, ryg-  
og sædepude 

44430 81702030

Ryglæn

Beskrivelse Varenr.
One size 84005069

Pude til ryg, 1 cm polster

Beskrivelse Varenr.
One size 84005065

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Sædepude, 2 cm polster

Beskrivelse Varenr.
One size 84005064

Bækken

Beskrivelse Varenr.
Bækken 84005066
Låg med
håndtag 84005067

Ben og dupsko

Beskrivelse Varenr.
Ben, 4 stk. 84005062
Dupsko, 4 stk. 84005063

Reservedele

Tilbehør
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Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den 
har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver 
armlænene god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og 
flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfri og rengøringsvenligt materiale.

Swift fritstående toiletforhøjer

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift fritstående toiletforhøjer 44429 81702020

Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Højde, total med ryglæn 80,0 - 95,0 cm

Dybde, total med ryglæn 47,0 - 50,0 cm

Sæde B 54,0 - D 41,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Bredde mellem armlæn 45,0 cm

Vægt, badetaburet 3,10 kg

Vægt, badetaburet med armlæn 3,90 kg

Vægt, badetaburet med armlæn og ryg 4,70 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Bækken

Beskrivelse Varenr.
Bækken 84005066
Låg med
håndtag 84005067

Dupsko

Beskrivelse Varenr.
Dupsko, 4 stk. 84005063

Reservedele

Tilbehør

Egenskaber
•	 Stabil	og	sikker

•	 Skridsikkre	dupsko

•	 Lav	vægt
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Hi-Loo	løstmonteret	toiletforhøjer	er	en	stabil	og	funktionel	toiletforhøjer.	Det	almindelige	toilet	sæde	med	låg	
løftes	blot	og	skal	ikke	afmonteres.	Efter	justering	sidder	Hi-Loo	sikkert	og	stabilt	på	toiletkummen	og	er	klar	til	
brug. Toiletforhøjeren er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toiletkummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.

35
,5

 c
m

39
 c

m

20,5 cm

35,5 cm

Egenskaber
•	 Stabil	og	funktionel

•	 Rengøringsvenlig

•	 Nem	montering/afmontering

•	 Lav	vægt

Teknisk information Hi-Loo

Højde 6,0 eller 10,0 cm

Sædeåbning, bredde målt forneden 19,0 cm

Sædeåbning, dybde målt forneden 27,0 cm

Vægt 1,1 kg og 1,5 kg

Materiale Polypropen / polyethylen / Kantstop: ABS/PC

Maks. brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 6 cm 12486 80301065

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 10 cm 12488 80301105

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 



Hygiejne   |   Etac A/S              2120 Hygiejne   |   Etac A/S

Hi-Loo	 fastmonteret	 toiletforhøjer	 er	 en	 stabil	 og	 funktionel	 toiletforhøjer,	 som	 er	 med	 til	 at	 sik-
re en tryg og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til per-
sonlig	 hygiejne.	 Hi-Loo	 har	 enkle	 former	 og	 en	 glat	 overflade,	 hvilket	 gør	 den	 let	 at	 rengøre.	 
Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer

min. 355 mm

35
,5

 c
m

39
 c

m

20,5 cm

35,5 cm

Egenskaber
•	 Fås	med	eller	uden	armlæn

•	 Stabil	og	funktionel	i	diskret	design

•	 Nem	montering/afmontering

•	 Rengøringsvenlig

Teknisk information Hi-Loo

Højde 6,0 eller 10,0 cm

Højde, skråtstillet med armlæn For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm

Vægt uden armlæn 2,4 kg eller 3,0 kg

Vægt med armlæn 4,9 kg eller 5,8 kg

Vægt skråtstillet med armlæn 4,9 kg

Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 23,0 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm

Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn) 60,0 cm / 49,0 cm

Sædeåbning, bredde målt forneden 19,0 cm

Sædeåbning, dybde målt forneden 27,0 cm

Materiale Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålrør

Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne 2,5 cm

Maks. brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm 16093 80301106

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm 16094 80301107

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm 16095 80301316-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm 16096 80301317-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skråtstillet med armlæn 18556 80301318-2

Tilbehør

Tværlås, L: 60,5 cm 80303034

Toiletpapirholder, komplet 83030001

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo 
sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal 
man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.  
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Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, 
uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig. 
Cloo	toiletforhøjer	kan	indstilles	i	3	forskellige	højder,	6	cm,	10	cm	og	14	cm.	Leveres	som	standard	indstillet	til	en	højde	på	 
10	cm.	Når	fæstebeslaget	er	monteret	og	en	højde	på	6	cm	ønskes,	fjernes	blot	de	4	forhøjningsklodser.	Der	kan	
altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm 
forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo. 

Cloo fastmonteret toiletforhøjer

24 cm

43,5cm

19,5 cm

40 cm
Indstillingsmuligheder

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn 44519 80301214

Cloo fastmonteret toiletforhøjer 44496 80301204

Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Uden armlæn

Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm

Vægt uden armlæn 3,3 kg

Med armlæn

Højde over toilet 6,0 eller 10,0 eller 14,0 cm

Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 21,0 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm

Ydermål armlæn 61,5 cm

Bredde mellem armlæn  50,0 cm

Vægt med armlæn 5,7 kg

Materiale Polypropen / polymid / aluminium

Farve Hvid / grå

Maks. brugervægt 150 kg

 

Armlæn

Beskrivelse Varenr.
Komplet sæt 80301220

Forhøjningsklodser

Beskrivelse Varenr.
4 stk., 4 cm 80301221

Tilbehør

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Egenskaber
•	 Stabil	og	funktionel

•	 Kan	leveres	med	og	uden	armlæn

•	 Kan	indstilles	i	3	højder
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Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, 
en med fast armlænshøjde og en med justerbar armlænshøjde. På begge varianter er armlænene opklappelige og 
aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i 
toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.

Supporter toiletarmlæn

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Supporter toiletarmlæn 12094 80303112-2

Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig 16447 80303018-2

Teknisk information Supporter toiletarmlæn

 Standard fast armlænshøjde  Standard indstillelig armlænshøjde

Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 25,0 cm 20,7 eller 27,5 eller 34,2 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm 12,5 cm

Længde (armlæn) 41,5 cm 41,5 cm

Bredde (ydermål armlæn) 60,0 cm 62,3 eller 51,3 cm

Bredde (mellem armlæn) 49,0 cm 52,5 eller 33,7 cm

Vægt 5,0 kg 5,8 kg

Maks. brugervægt 150 kg 130 kg

Materiale Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålrør

Beslag til alarm

Beskrivelse Varenr.
Komplet sæt 80303027

Toiletpapirholder

Beskrivelse Varenr.
Komplet 83030001

Tilbehør

Egenskaber
•	 Diskret	design

•	 Enkel	og	funktionel

•	 Med	opklappelige	og	aftagelige	armlæn

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

29
,5
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m

40
,5
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m

24,0 cm

38 cm

Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig
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OptimaL	er	en	moderne	og	funktionel	toiletstøtte.	De	runde	håndgreb	sikrer	brugeren	optimal	støtte	ved	oprejs-
ning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under 
armstøtten.	Beslaget	til	OptimaL	fylder	ikke	meget	og	er	let	at	montere	på	væggen.

OptimaL toiletstøtte

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

OptimaL toiletstøtte 43475 80303006

Toiletpapirholder

Beskrivelse Varenr.
Komplet 83030001

Tilbehør

Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde ( armstøtte ) 73,5 cm

Højde ( fra gulv til armstøtte ) 80,0 cm

Højde ( opklappet armstøtte ) 149,0 cm

Vægophæng B 10,4 x H 11,0  cm

Vægt 3,1 kg

Materiale Polypropen / pulverlakeret stålrør

Farve Hvid og grå

Maks. brugervægt 150 kg

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Egenskaber
•	 Moderne	og	funktionel	armstøtte

•	 Kan	betjenes	med	en	hånd

•	 Gør	toiletbesøg	nemmere

Egenskaber
•	 Kan	monteres	både	inde	og	ude

•	 Behageligt	og	skridsikkert	greb

•	 Rengøringsvenligt	design

Støttehåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i 
blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støttehåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført 
i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter. 

Handy støttehåndtag

Teknisk information Handy støttehåndtag

Støttehåndtag, længde, lige 30, 40 og 60 cm

Støttehåndtag, længde, vinklet 40 cm 

Bredde på støttehåndtag 3,5 cm

Omkreds på støttehåndtag 10 cm

Materiale Hård plast med skridsikker gummi

Farve Hvid og grå

Maks. brugervægt 160 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Handy støttehåndtag, lige 30 cm 45119 80210040

Handy støttehåndtag, lige 40 cm 45120 80210042

Handy støttehåndtag, lige 60 cm 45133 80210044

Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm 45121 80210046

max 
85C
3 min 

max
160 
kg

alkali
ph
min 6
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Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryg, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver de-
talje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, 
hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og er altid tilgængelig for brugeren. Den 
kan let skubbes ind under stolen og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt 
design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørerne. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en 
skridsikker overflade, således brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle 4 hjul er der bremser, som også sikrer 
mod drejning af hjul.

For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean nu også med 24” drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, 
velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert og bremserne er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved 
sideværtsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.

Clean bade- og toiletstol

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Clean højdejusterbar bade- og toiletstol 43771 80209208

Clean med drivhjul 29416 80209276

Teknisk information Clean bade- og toiletstol

 Clean højdejusterbar Clean med drivhjul

Bredde 52,0 cm 69,0 cm

Højde 101,0 - 113,5 cm 105,0 cm

Længde uden fodstøtte 58,0 cm 73,0 cm

Længde med fodstøtte 68,0 - 79,0 cm 83,0 - 94,0 cm

Sædebredde 48,0 cm 48,0 cm

Sædehøjde 47,5-60,0 cm 55,0 cm

Armlæn, bredde imellem 43,5 cm 43,5 cm

Armlænshøjde 22,0 cm 22,0 cm

Armlænslængde 36,0 cm 36,0 cm

Hjul 12,5 cm 12,5 cm (forhjul)

Frihøjde for toilet 43,5 - 55,5 cm 49,5 cm

Vægt 13,2 kg 19,0 kg

Materiale Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålrør Polypropen / polyamid / Pulverlakeret stålrør 

Farve Hvid og grå Hvid, grå og sort

Maks. brugervægt 130,0 kg 130,0 kg

Egenskaber
•	 Stabil

•	 Bredt	tilbehørsprogram

•	 Letkørende

•	 Aftagelige	armlæn

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Clean højdejusterbar Clean med drivhjul
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Bækken og spandeholder

Beskrivelse Varenr.
Bækkenholder 80209257
Spandeholder 80209258

Sæbeskål

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Drivhjulsadapter

Beskrivelse Varenr.
Clean 55 cm 80209262

Fodstøtte

Beskrivelse Varenr.
One size 80209250

Tværlås

Beskrivelse Varenr.
One size 80209246

Bækken inkl. låg 

Beskrivelse Varenr.
Bækken inkl. låg
med håndtag 80209255
Låg med 
håndtag 80209256

Blødt sæde

Beskrivelse Varenr.
Åbning 20 cm 80209260

Sædepude Protect

Beskrivelse Varenr.
Åbning 21 cm 80209245

Adapter til lav montering
af bækkenholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209259

Komfort sæde

Beskrivelse Varenr.
Åbning 15 cm 80209248

Benstøtte, vinkelregulerbar

Beskrivelse Varenr.
Venstre 80209253
Højre 80209252
 

Blødt sæde

Beskrivelse Varenr.
Uden åbning 80209247

Blød ryg

Beskrivelse Varenr.
One size 80209261

Sikkerhedsbælte

Beskrivelse Varenr.
One size 80209034

Komfort sæt

Beskrivelse Varenr.
One size 80209237

Tilbehør til Clean

OptimaL er en moderne og funktionel 
toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer 
brugeren optimal støtte ved oprejsning.
Se mere på s. 24
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Mobil tip er en bade- og toiletstol med kipbar sædeenhed. Mobil Tip er velegnet til personer, der har be-
hov for ekstra støtte eller er svære at positionere i en opret siddestilling. Fremadkipning letter ind- og 
udstigning. Tilbagekipning samt stropryg medfører at personer med nedsat siddende balance sidder 
stabilt og sikkert. Tilbagekipning og de opklappelige armlæn gør det ligeledes nemmere at foretage for-
flytninger med lift til og fra Mobil Tip. Mobil Tip kan trinløst tippes op til 5° fremad og op til 30° tilbage.  
Bemærk at det er muligt som specialløsning, at montere Mobil Tip med andre typer sæder.

Mobil Tip bade- og toiletstol med kipfunktion 

RENEMIDLER
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max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Mobil Tip med gaspatron 14100 80209017

Teknisk information Mobil Tip

Bredde 64,0 cm

Bredde (mellem armlæn) 44,5 cm

Sædebredde 48,0 cm

Sædehøjde 60,0 cm

Armlæn (bredde imellem) 43,5 cm

Armlænshøjde 22,0 cm

Armlænslængde 37,0 cm

Hjul 12,5 cm

Vægt med gaspatron 17,0 kg

Materiale Polypropen, polyamid, pulverlakeret  
 stålrør, aluminium, skai ryg

Farve Hvid

Maks. brugervægt 130 kg

Egenskaber
•	 Tipbar	sædeenhed

•	 Låsbare	armlæn

•	 Lang	levetid

Specialløsninger

Mobil Tip monteret med 
Swan skal.

Mobil Tip monteret med 
flamingo sæde.
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Sæde med mindre åbning 
end standard

Beskrivelse Varenr.
One size 80209024

Motorsæt

Beskrivelse Varenr.
Komplet 802090451

Blød pude med  
standard åbning 

Beskrivelse Varenr.
One size  80209065

Nakkestøtte

Beskrivelse Varenr.
Komplet 44018 

Blødt sæde til sæde med 
oval åbning

Beskrivelse Varenr.
One size 80209039

Hemiplegiarmlæn

Beskrivelse Varenr.
One size 80209035

Bækken

Beskrivelse Varenr.
One size 80209031

Ryg, skai

Beskrivelse Varenr.
Højde 26,0 cm 44012

Hjul med bremser

Beskrivelse Varenr.
100 mm, par 84001229
150 mm, par  84001226

Sædepude Protect

Beskrivelse Varenr.
One size 80209245

Bækkenlås, holder 
bækkenet ved tipning

Beskrivelse Varenr.
One size 80209049

Komfort sæde 

Beskrivelse Varenr.
One size 80209052

Blødt sæde til sæde med 
standard åbning

Beskrivelse Varenr.
One size 80209033

Ben- og lægstøtte

Beskrivelse Varenr.
Venstre 80209001
Højre 80209021

Bækkenholder

Beskrivelse Varenr.
One Size 80209040

Sikkerhedsbælte

Beskrivelse Varenr.
Delbar 80209034

Sæde med oval åbning 

Beskrivelse Varenr.
One size 80209037

Bredningssæt  
(øger ikke totalbredden)

Beskrivelse Varenr.
One size 80209053

Blød pude, universal 

Beskrivelse Varenr.
One size 80209067

Rygbånd med pude, 
justerbart i længden

Beskrivelse Varenr.
Højde 19,0 cm 84001239

Brusesæde

Beskrivelse Varenr.
One size 80209023

Fodstøtter

Beskrivelse Varenr.
Par  80209022
Låsbare, par 80209050

Bækkenholder, dyb

Beskrivelse Varenr.
One size 80209055

Tværlås

Beskrivelse Varenr.
Længde 60,5cm 80303034

Tilbehør til Mobil Tip

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil 
og funktionel toiletforhøjer, som er med til 
at sikre en tryg og sikker forflytning til og fra 
toilettet. Hi-Loo har enkle former og en glat 
overflade, hvilket gør den let at rengøre. 
Se mere fra s. 16.
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Smarte armlæn
Trods armlænenes bredde 
er stolen bredest ved hjul-
fæstet, hvilket mindsker 
risikoen for skader på bru-
geren.

Behageligt ryglæn
For at opnå den bedste 
komfort er ryglænstof-
fet formbart ved hjælp af 
stropperne med velcro-
bånd. Stoffet er let at tage 
af ved rengøring.

Enkel at højdejustere
Højderegulering foretages 
uden værktøj. Sædehøjden 
kan reguleres fra 45 til 60 
cm.  Interval mellem hul-
lerne er 2,5 cm. Når	stolen	
reguleres til de højeste posi-
tioner, flyttes tyngdepunktet 
fremad, hvilket yderligere 
øger sikkerheden. 

Swift Mobil er en højdejusterbar bade- og toiletstol med gode funktioner og indstillingsmuligheder. Det bløde 
ryglæn i vandafvisende nylon, de opklappelige fodstøtter og den nemme højderegulering er tre eksempler på sto-
lens enkelthed og komfort. De opklappelige armlæn og fodstøtter letter endvidere forflytningen til og fra stolen. 

Swift Mobil leveres i tre dele bestående af underdel, rygdel samt sæde og kan samles uden brug af værktøj. Sædet 
er aftagelig og flere forskellige typer kan monteres. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget 
fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.

Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol 
med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter

50712 80209463

Swift Mobil højdejusterbar bade- og toiletstol 160 
med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter

55290 80209422

Teknisk information Swift Mobil

 Standard Swift Mobil  Standard Swift Mobil 160

Bredde 58,0 cm 58,0 cm

Højde 94,0 - 109,0 cm 94,0 - 109,0 cm

Længde med fodstøtte 95,0 cm 95,0 cm

Sædebredde  49,5 cm 49,5 cm

Sædehøjde 45,0 - 60,0 cm 45,0 - 60,0 cm

Sædedybde 46,0 cm 46,0 cm

Armlæn, bredde imellem 48,0 cm 54 cm

Armlænshøjde 22,0 cm 22,0 cm

Hjul 125 mm  125 mm

Vægt 16,6 kg 16,6 kg

Materiale Polypropen, polyamid, pulverlakeret stålrør 

Farve Hvid og grå Hvid og grå

Max. brugervægt 135 kg 160 kg

alkali
ph
min 6

alkali
ph
min 6Swift Mobil Swift Mobil 160

Tilbehør Se s. 40
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Behageligt ryglæn
For at opnå den bedste 
komfort er ryglænstof-
fet formbart ved hjælp af 
stropper med velcrobånd. 
Stoffet er let at tage af ved 
rengøring.	Nakkestøtten	har	
gode indstillingsmuligheder i 
højde, dybde og vinkel.

Enkel at højdejustere
Højderegulering foretages 
uden værktøj. Sædehøjden 
kan reguleres fra 50 til 65 
cm. Interval mellem hullerne 
er	2,5	cm.	Når	stolen	regul-
eres til de højeste positioner, 
flyttes tyngdepunktet fre-
mad, hvilket yderligere øger 
sikkerheden. 

Balanceret tiltning
Swift Mobil Tilt med motor 
har en smidig, stille og trin-
løs tiltning. Den justerbare 
ryg fordeler kroppens vægt  
optimalt. Sammen med 
den anatomisk designede 
nakkestøtte opnås maksimal 
komfort. Sædeenheden kan 
tiltes fra +5 til 35 -grader.

Swift Mobil Tilt er en bade- og toiletstol med tiltbar sædeenhed. Swift Mobil Tilt er velegnet til personer, der har 
behov for ekstra støtte eller er svære at positionere i en opret siddestilling. 
Sædeenheden er både vinkelindstillelig og højdejusterbar. Det bløde ryglæn former sig efter brugeres ryg, hvilket 
føles både trygt og behageligt specielt i bagudvinklet position. De opklappelige armlæn og fodstøtter letter forflyt-
ningen til og fra stolen. Tiltfunktionen reguleres med en metalbøjle placeret under hele kørebøjlen. Fordelen ved 
metalbøjlen er, at stolen kan vinkles både bagfra og fra siden. Det er let for hjælperen at nå bøjlen fra forskellige 
positioner og samtidig bevare kontakten til brugeren, når tiltfunktionen anvendes.

Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil Tilt er meget fleksibel og nem at tilpasse den enkeltes behov.

Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol med tiltfunktion

Teknisk information Swift Mobil Tilt og Swift Mobil Tilt m/motor 

 Swift Mobil Tilt  Swift Mobil Tilt m/motor  
Bredde 58,0 cm   58,0 cm   

Længde med fodstøtte 94,0 cm   104 cm 

Justerbar tiltvinkel +5 til -30°/0 til -35°  +5 til -35° 

Sædebredde  49,5 cm   49,5 cm 

Sædehøjde 50,0-65,0 cm  50,0-65,0 cm 

Sædedybde 46,0 cm   46,0 cm 

Armlæn, bredde imellem 48,0 cm   48,0 cm 

Armlænshøjde 22,0 cm   22,0 cm 

Hjul 12,5 cm   12,5 cm 

Vægt 19,7 kg   23,6 kg 

Materiale Polypropen, polyamid, pulverlakeret stålrør 

Farve Hvid og grå  Hvid og grå 

Max. brugervægt 135 kg   135 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol 
med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter

50714 80209476

Swift Mobil Tilt bade- og toiletstol m/motor 
med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter

63503 80209493

alkali
ph
min 6

alkali
ph
min 6

Tilbehør Se s. 40

Swift Mobil Tilt



Hygiejne   |   Etac A/S              4140 Hygiejne   |   Etac A/S

Swift Mobil med drivhjul har gode funktioner og indstillingsmuligheder. Ryglænet i vandafvisende nylon, de ergo-
nomiske udformede fodplader og den nemme højderegulering er tre eksempler på stolens enkelthed og komfort. 
Trods armlænenes bredde er stolen bredest ved hjulfæstet, hvilket minsker risikoen for skader på brugeren. Sædet 
er aftagelig og flere forskellige typer kan monteres. For at højne genbrugsværdien, kan drivhjul af- og påmonteres, 
og bestilles særskilt.

Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse den enkeltes behov.

Swift Mobil 24” mobil bade- og toiletstol med drivhjul

Behageligt ryglæn
For at opnå den bedste 
komfort er ryglænstof-
fet formbart ved hjælp af 
stropperne med velcrobånd. 
Stoffet er let at tage af ved 
rengøring.

Enkel at højdejustere
Højderegulering foretages 
uden værktøj. Sædehøjden 
kan reguleres fra 45 til 60 
cm.	Når	stolen	reguleres	til	
de højeste positioner, flyttes 
tyngdepunktet fremad, 
hvilket yderligere øger 
sikkerheden.

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift Mobil med drivhjul 
med opklappelige og vinkelregulerbare fodstøtter

52168 80209464

Teknisk information Swift Mobil 24”

Bredde 58,0 cm

Bredde 74,0 cm 

Højde  94,0-109,0 cm 

Længde med fodstøtte  106,0 cm 

Sædebredde  49,5 cm 

Sædehøjde  45,0 - 60,0 cm 

Sædedybde 46,0 cm

Armlæn, bredde imellem  48,0 cm

Armlænshøjde  22,0 cm 

Hjul  24” 

Vægt  24,4 kg

Materiale  Polypropen, polyamid, pulverlakeret stålrør

Farve Hvid og grå 

Max. brugervægt  135 kg

alkali
ph
min 6

alkali
ph
min 6

26 cm

50 cm
22 cm

min. 34 cm

max. 46,5 cm

106 cm

Tilbehør Se s. 40

Smarte armlæn
Trods armlænenes bredde 
er stolen bredest ved hjul-
fæstet, hvilket mindsker 
risikoen for skader på bru-
geren.

Her vist med tilbehør

Her vist med tilbehør
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Blødt sæde uden åbning

Beskrivelse Varenr.
One size 80209434

Nakkestøtte

Beskrivelse Varenr.
One size 80209447 

Lås til armstøtte

Beskrivelse Varenr.
One size  80209445

Hoftebælte

Beskrivelse Varenr.
One size 80209440

Bækkenholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209257

(Bemærk, at denne er  
monteret som standard)

Hælrem

Beskrivelse Varenr.
One size 80209432

Drivhjulskit

Beskrivelse Varenr.
Komplet 80209436

OBS! Kan ikke benyttes til  
Swift Mobil Tilt

Ben- og lægstøtte

Beskrivelse Varenr.
One size  8020 9437

Bredningssæt

Beskrivelse Varenr.
One size 80209444

Øger afstanden mellem  
armlæn med 6 cm

Brystbælte

Beskrivelse Varenr.
One size 80209442

Anvendes altid i kombination 
med hoftebælte

Adapter

Beskrivelse Varenr.
One size 80209259 

Til lav montering af 
bækkenholder

Svingbare fodstøtter

Beskrivelse Varenr.
One Size 84001303

Komfort sæde

Beskrivelse Varenr.
One size 80209433

Bækken

Beskrivelse Varenr.
Inkl. låg med  
håndtag 80209255
Låg med  
håndtag 80209256

Stænkskærm

Beskrivelse Varenr.
One size 80209430

Tværlås

Beskrivelse Varenr.
One size 80303034

Hemiplegiarmlæn

Beskrivelse Varenr.
One size 80209035

Fodplade

Beskrivelse Varenr.
One size 80209443

Tilbehør til Swift Mobil Serien

Tipsikring

Beskrivelse Varenr.
Ekskl. fæste  80209438
Inkl. fæste 80209439

Opklappelige fodstøtter

Beskrivelse Varenr.

Universal  80209446
 
 

Blød rygpude

Beskrivelse Varenr.
One size 80209448

Fæste til bækkenholder

Beskrivelse Varenr.
Sæt 80209435

(Bemærk, at denne er  
monteret som standard)

Øvrige produkter

Rufus sammenklappelig badestol 
med rygbånd

Beskrivelse Varenr.
One size 81208013

Rufus Plus badebræt

Beskrivelse Varenr.
L: 68 cm 81202001
L: 73 cm 81202002 
 
Tilbehør: 
Støttehåndtag 
Orange. One Size      81600040

Kaskad toiletforhøjer

Beskrivelse Varenr.
One size 80302012

Rufus badekarstol  
med ryglæn og udskæring

Beskrivelse Varenr.
70 cm 81506011
74 cm 81506012

Rufus Plus badestol

Beskrivelse Varenr.
One size 81208015

Stabel badeskammel

Beskrivelse Varenr.
One size 81204002

Tangen åbnes og papi-
ret anbringes mellem 
kæberne.

Tangen føres ned 
mellem benene og der 
tørres.

Toiletpapiret rulles løst 
omkring tangen, så det 
dækker spidsen.

Tangen åbnes og det 
brugte papir rystes af. 

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat 
bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.

Toiletpapirtang

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Toiletpapirtang L 33,0 cm 1843 80304001

Her vist med tilbehør

Kropsstøtte

Beskrivelse Varenr.

One size 80209509
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Beauty er vores prisbelønnede serie af krops-
plejehjælpemidler til personer med nedsat be-
vægelighed og svage muskler. Produkternes 
unikke kombination af god funktion, ergonomi-
ske egenskaber og banebrydende design øger 
rækkevidden samtidig med, at belastningen af 
hænder, arme og skuldre minimeres.

Både neglebørsten og neglefilen er med sugekopper, hvilket gør dem ideelle for især enhåndsbrugere.

Både badesvampen og tåvaskeren har lange håndtag, hvilket 
gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.

Beauty Serien

Neglebørste og neglefil

Tåvasker

Beskrivelse Mål Vægt HMI-nr. Art.nr.

1 Rygbadebørste L 77 cm 200 g 21834 80210080

Løs vaskesvamp til rygbadebørste 80210103

2 Badebørste L 38 cm 110 g 21527 80210076

Løs vaskesvamp til badebørste 80210103

3 Hårvasker L 36 cm 112 g 21348 80210078

4 Lang kam L 37 cm 90 g 21349 80210070

5 Kam L 30 cm 80 g 21528 80210068

6 Lang hårbørste L 37 cm 110 g 21350 80210074

7 Hårbørste L 29 cm 100 g 21832 80210072

8 Holder til neglefil L 11 cm 45 g 21526 80210082

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Tåvasker L 71,0 cm 12748 HCAA1847

Ekstra klud til tåvasker AL30471

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Neglebørste L 10,0 cm 1728 SW143950

Neglefil 9,0 cm 1734 SW143120

En effektiv fodskrubber med sugekopper. Ved brug af fodbørste-
sandalen, er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig 
ned. Samtidig kan man nyde en fodmassage i badet. Kan vaskes i 
opvaskemaskine ved max. 130 grader. 

Fodbørstesandal

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Fodbørste sandal blå L 27,0 cm 48931 AV1709001688002

Protesetandbørsten har sugekopper og er dermed specielt egnet til enhåndsbrugere.

Protesetandbørste

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Protesetandbørste med sugekopper L 12,0 cm 36802 HC6338
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Disse produkter er særligt udviklet til personer med nedsat funk-
tion i hænderne. Den vinklede saks mindsker bøjningen i håndled-
det, mens den selvåbnende saks mindsker bevægelsen i hånden. 
Negleklipperen	er	især	egnet	til	enhåndsbrugere.

Pincettangen er selvåbnende og kan indstilles i grebet, så spændet 
mellem håndtagene mindskes.

Pincettang, neglesakse og -klippere

Badebukser

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Negleklipper på plade L 10,0 cm 28237 HCAA4734

Vinklet neglesaks L 21,0 cm 28195 HCAA6766

Neglesaks, selvåbnende L 15,0 cm 27397 SW153030

Pincettang, selvåbnende L 17,0 cm 27426 SW153053

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke 
selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige 
model er specielt egnet til sengeliggende 
personer.

Hårvaskebakke

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Oppusteligt hårvaskebassin L 66,0 x B 57,0 cm 19794 HCAA1874

Badebuks, inkontinens
Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produ-
ceret  af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt mate-
riale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres 
efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader. 
Se bestillingsskema på vores hjemmeside.

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Badebuks, inkontinens, størrelse efter mål 43607 AL78110



For bestilling af produkter, kontakt venligst 

Intern salg på tlf. 79 68 58 33 eller via e-mail: info@etac.dk

Kontakt

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tlf. 79 68 58 33  Fax 75 66 52 57
info@etac.dk  www.etac.dk
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