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ETAC LANSERAR ETT FÖRSTKLASSIGT SORTIMENT MED 
FLERA NYA BANBRYTANDE PRODUKTER PÅ REHACARE 
2016  

Etac, den skandinaviska specialisten på förstklassiga hjälpmedel för vuxna och barn med rörelsehinder, 

kommer att ha sin största produktlansering någonsin på Rehacare 2016. Med anledning av detta bjuder Etac in 

till ett “Launch-Lunch-Event“ i sin monter. 

Etac – hall 04, monter D24 & 25, Messe Düsseldorf, 28 sept. – 1 okt. 

Etac samarbetar med sitt juniormärke R82 (monter E25, hall 04) på Rehacare och erbjuder en 
gemensam Etac och R82 Meeting-Lounge, belägen mellan de två montrarna. Denna lounge kommer 
också vara platsen för “Launch-Lunch-Event“ den 28 september från kl. 12:30-13:30 – ALLA 
BESÖKARE OCH PRESS ÄR VÄLKOMNA. 

De senaste juniorbarnvagnarna från Convaid kommer också att visas i R82:s monter (E25, hall 04). 

I mer än fyra årtionden har Etac koncernen bidragit med högkvalitativa hjälpmedel som skapar möjligheter för 

barn, vuxna, familjer och vårdgivare som är påverkade av nedsatt rörlighet. Koncernen erbjuder en rad 

prisbelönta varumärken: Etac, R82, Convaid, Immedia och Molift. Det omfattande och välkända sortimentet 

inkluderar rullstolar, sittdynor, lyftar och selar, manuell förflyttning, bad- och toaletthjälpmedel samt 

småhjälpmedel. Varje produkt omfattas av skandinavisk kvalitet och design och med kundservice för 

distributörer, vårdpersonal och brukare.  

För att ytterligare stärka denna innovationskraft, kommer Etac och R82 att visa ett brett sortiment av 

banbrytande produkter på Rehacare 2016. Dessa kommer bidra med att uppnå bättre individuell rörlighet och 

vård genom högre kvalitet än någonsin tidigare. I både Etac och R82:s montrar kommer det finnas 

produktseminarier samt nätverksmöjligheter i den gemensamma Meeting-Loungen. Utöver det prisbelönta 

befintliga produktsortimentet kommer Etac och R82 visa följande nya produkter och koncept på Rehacare:  

 
Nytt “Ability Based Seating“ koncept för Etac rullstolar 
Att ändra inställning gör stor skillnad och detta kommer att demonstreras för första gången på rullstolarna Etac 

Cross 5 och Etac Prio på Rehacare 2016. Ability Based SeatingTM är ett nytt koncept från Etac som vill sprida 

skandinavisk rehabfilosofi internationellt, om hur brukarens förmåga kan nyttjas för aktivitet i sittandet. Genom 

banbrytande inställningar erbjuder Etacs rullstolar mer exakta och individuella rygg- och sitsinställningar för 

brukare med olika förutsättningar. Oavsett om en rullstolsbrukare har en neutral sittposition, asymmetri, kyfos 

eller är överviktig, erbjuder Etacs rullstolar full komfort och ett individanpassat stöd. Med ett stabilt sittstöd har 

brukaren bästa möjlighet att sitta bättre och orka mer. Detta initiativ kallas “Ändra inställning!” och Etac tänker 

förändra liv med Ability Based Seating™. 

 



Ny Etac S.P.A. Collection (Safe. Personal. Assistance)  
Ett ergonomiskt sortiment med estetiskt tilltalande och flexibla produkter för extra stöd i badrummet. Denna 

nya moderna kollektion består av Etac Rex toalettarmstöd, Etac Flex stödhandtag och Etac Relax duschsits. 

Dessa väldesignade produkter representerar ett genombrott inom badrumshjälpmedel genom en kombination 

av högkvalitativ skandinavisk design, enorm flexibilitet och extra trygghet i badrummet.  

Ny Cricket från R82 – en lätt och kompakt barnvagn som är enkel att fälla ihop. Under utvecklingen av Cricket 

fokuserades det särskilt på innovation, kvalitet och komfort. Designers, fysioterapeuter och ingenjörer 

utvecklade den funktionella och innovativa barnvagnen för att ge barnet stöd och vårdaren optimala 

arbetsvillkor. Nya Cricket kommer i två storlekar. Varje storlek möjliggör tillväxt så barnet kan växa med sin 

Cricket. 

 
Torben Helbo, Etacs CEO, berättar: ”De många produktlanseringarna från Etac-koncernen på Rehacare 2016 

är en milstolpe för oss och för hjälpmedelsbranschen. Jag tror dessa flexibla produkter från Etac och R82 är en 

måttstock i flera aspekt av inkluderande design och stärker vår position som pionjär. De nya produkterna 

kommer kunna hjälpa fler människor med nedsatt rörlighet och ge dem ett rikare liv med mer självständighet, 

omsorg och värdighet. Detta etos i kombination med vår fortsatta strategiska resa kommer att hjälpa alla med 

länkar till funktionsnedsättning som till exempel distributörer, vårdpersonal eller brukare.”  

Fler betydande Etac-innovationer som kommer att visas på Rehacare är exempelvis: 

Nya Star Cushion sittdynor  
Som den nya exklusiva distributören av Star Cushion kommer Etac att lansera ett sortiment sittdynor som 

baseras på den erkända luftcellstekniken och som ger förstklassig tryckavlastning. 

Ny Etac Clean 

En vidareutveckling av Etacs prisbelönta Clean duschstol kommer att lanseras på Rehacare. Den kommer i två 

nya färger – lagungrön och vit. Det är fortfarande Clean, bara bättre och mer hygienisk – en renare Clean helt 

enkelt. 

Ny Etac Turner  
Den nyaste vridplattan med uppresningsstöd erbjuder ännu bättre stöd för vårdpersonal och underlättar 

förflyttning mellan två olika sittpositioner. Vårdaren kan arbeta ergonomiskt samtidigt som brukaren aktiveras 

och reser sig till stående. 

Ny Molift Quick Raiser från Etac 

Etacs produktvarumärke Molift är ett världsledande namn inom personlyftar och selar. Den nyaste Molift Quick 

Raiser 205 kommer att visas för första gången på Rehacare så att besökaren på plats kan test och uppleva 

den nya funktionaliteten. 

* SLUT * 

Etac-koncernen 
Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, 
sjukhem och hem. Vi profilerar oss genom att vara ett företag med kompetent personal som erbjuder flexibla lösningar och produkter i 
världsklass. 
 

För mer informationen:     
Jon Nock, Director       Magdalena Rydén, Group Marketing Manager 
iDIS Creative Marketing Partnership     Etac AB 
Mob.: +44(0)7786 245896      Mob.: +46 (0)70-627 78 78   
E-Mail: jon@idiscreativemarketing.co.uk     E-Mail: magdalena.ryden@etac.com 
www.idiscreativemarketing.co.uk          www.etac.com  
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