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S.P.A. Kollektion
Säker. Personlig. Assistans.

Etac presenterar:
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Lean on us. Stay yourself.
För de flesta av oss så kommer det en punkt – på grund av ålder eller

något annat – när man behöver lite extra stöd. Man är inte lika smidig,

man rör sig inte som förr. Man tänker att man måste uppföra sig på

ett visst sätt. Men så är det inte. 

Etac S.P.A. Collection består av Rex toalettarmstöd,

Flex stödhandtag och Relax duschsits. Alla har sin unika funktion men

samspelar för att ditt badrum ska vara så bekvämt, snyggt och säkert

som möjligt. De ger dig möjligheten att fortsätta vara dig själv.
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Etac Rex  
toalettarmstöd

Att behålla sin självständighet i badrummet är
viktigt för att fortsätta vara sig själv. Etac Rex
är ett stabilt och säkert armstöd, designat för
att skapa en trygg miljö kring toaletten. 

Den moderna designen passar in i alla badrum,
även där det är begränsat med plats.

Säkert stöd – när och där man behöver 
det som mest
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Stöd för just dig  
Etac Rex finns i tre olika längder och kan
beställas med eller utan stödben. Välj en
variant som passar dig, ditt badrum och
dina krav. Monteras enkelt på väggen
och smälter lätt in i badrumsmiljön.

Passar alla badrum 
Den smarta designen gör att armstöden
tar väldigt liten plats i uppfällt läge. De
ligger tätt mot väggen och är inte i
vägen. Och tack vare den vinklade
formen så är de alltid enkla att nå och få
grepp om. De är dessutom konstruerade
för att garantera en mjuk och smidig
nedfällning.

Egenskaper Rex

Bekvämt grepp
Armstödets triangulära form
ger ett stadigt och naturligt
handgrepp. 

Stabil och säker
Material och konstruktion av
hög kvalitet ger säkerhet när
den behövs som mest. Etac
Rex finns även med stödben
om extra stabilitet önskas. 

Enkel att rengöra
Med rena, släta ytor är
armstödet både stilrent och
enkelt att rengöra. 

Smart design
Armstöden tar väldigt liten
plats i uppfällt läge men den
vinklade formen gör dem
lätta att nå, få grepp om och
fälla ner.
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Etac Relax
duschsits

Att duscha är fantastiskt och vi tycker att alla ska 
kunna njuta av den vardagslyxen och fortsätta vara 
sig själva. Etac Relax är en väggmonterad duschsits 
som får plats i de flesta badrum utan att tumma på 
varken säkerhet eller komfort.
 
Alltid nära, men eftersom den fälls upp så tar den
aldrig upp någon onödig plats.

Ingen onödig plats. Ingen onödig oro.
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Skandinavisk design för det
moderna badrummet
Etac Relax är framtagen för att göra en
trygg och njutbar duschupplevelse möjlig.
Design, funktion och säkerhet är väldigt
viktigt för oss och här presenteras det i
form av en diskret väggmonterad
duschsits.

Anpassad för dig
Hur rör du dig i duschen, hur mycket
stöd behöver du, och vilken variant
möter bäst dina behov? Etac Relax finns
i två färger och sex olika varianter som
alla är framtagna för att skapa
möjligheter för just dig.

Egenskaper Relax

Stor stadig sits 
Stor och stadig sittyta när
den är nedfälld och väldigt
diskret i uppfällt läge. 

Greppvänliga armstöd
De fällbara armstödens form
och material erbjuder ett tryggt
och säkert grepp.

Funktionell design
Formen på sitsen erbjuder
möjlighet till varierat sittande
för bland annat bättre
åtkomlighet.

Enkel att montera
Med endast tre stycken fästpunkter
så blir installationen
snabb och enkel.
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Etac Flex 
stödhandtag

Etac Flex stödhandtag är det perfekta valet när
du behöver lite extra stöd i badrummet. Med
sin flexibla modulfunktion så är det enkelt att
anpassa handtagen på ett sätt som passar både
dig och din badrumsmiljö.

Flexibilitet och frihet 
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Lätta att fästa, och lätta
att fästa sig vid
Skruva eller limma. Välj det sätt som passar
bäst för dig och ditt badrum. Den rena
skandinaviska designen smälter in med
övriga produkter, och man kan välja
mellan två färger – vitt och grått.
        

Stödet du behöver och
designen du vill ha 
Stödhandtagets material och
genomtänkta form och yta ger ett
stadigt grepp även om händerna eller
handtagen är blöta.

Egenskaper Flex

Enkelt att anpassa
Modulsystemet byggs enkelt
ihop i en längd och form
som passar dig och ditt
badrum.

Greppa tryggt
Stödhandtagets genomtänkta
form och yta ger ett stadigt grepp  
även om händerna är blöta.
Triangulär form och tydligt
tumgrepp förstärker
tryggheten.

Skapa möjligheter
Du kan sätta ihop hur många  
handtag som helst, och välja vilka 
vinklar som passar dig. Det om  
något skapar möjligheter.

Fäst på två sätt
Skruva eller limma. Det
senare är perfekt när du inte
kan eller vill borra i
badrummet.
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Max. brukarvikt 
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg Etac
Rex 85 cm: 100 kg
Med stödben: 150 kg

Max. brukarvikt 
Med/utan stödben: 150/125 kg

Max. brukarvikt
100kg

Etac Flex stödhandtag
Med Flex stödhandtag bygger du lätt en kombination som passar just dig.  
Välj längd, vinklar och färg efter behov.

Etac Rex toalettarmstöd
Rex toalettarmstöd finns i flera olika längder, och har varianter med eller utan stödben. 
Tillbehören toalettpappershållare och förvaringskorg kan fästas i armstöden. 

Etac Relax duschsits
Relax duschsits finns i flera olika utföranden. Önskas extra stöd välj en variant med 
armstöd och/eller stödben.
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Läs mer 

Besök www.etac.se för mer information om produkterna. 



Lean on us. Stay yourself.

Etac S.P.A. Collection består av Rex toalettarmstöd,
Flex stödhandtag och Relax duschsits. Alla har sin unika funktion men

samspelar för att ditt badrum ska vara så bekvämt, snyggt och
säkert som möjligt. Och för att du ska kunna fortsätta vara dig själv.

 
Besök Etac.se för mer information eller

hör av dig så berättar vi mer.
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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.se www.etac.se


