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In en om de badkamer
Comfortabele en veilige oplossingen 
voor badkamer en toilet



Etac R82 - Hulpmiddelen vol mogelijkheden
Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor kinderen,  
jongeren en volwassenen met een beperking.

Met ons brede assortiment op het gebied van zitten, staan, lopen, toilet, douche en badkamer, vervoer, tilliften en 
transfers bieden wij slimme en hoogwaardige oplossingen voor het dagelijks leven. En dat al meer dan 40 jaar! 

In de afgelopen jaren heeft de Etac Group zijn productassortiment flink uitgebreid.  
Onze merken:

Etac:  Hulpmiddelen voor volwassenen voor douche & toilet, ADL-hulpmiddelen en rolstoelen

Immedia: Transfer-hulpmiddelen

Molift:  Tilliften en tilbanden

Star:  Luchtcel-zitkussens

R82:  Hulpmiddelen voor kinderen op het gebied van zitten, staan, lopen, vervoer en toilet & douche

Convaid: Stevige wandelwagens voor oudere kinderen met een beperking

Douche & Toilet
Etac R82 ontwikkelt en produceert een breed assortiment veilige en comfortabele hulpmiddelen voor de badkamer en 
voor op het toilet.

Etac R82 - Hulpmiddelen vol mogelijkheden
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Etac Relax douchezitting
Opklapbare douchezitting

Aandacht voor de kleinste details
De Relax wandgemonteerde douchezitting is ontworpen  
met aandacht voor details, zodat douchen een plezierige  
ervaring kan zijn. Minimalistisch Scandinavisch design  
tegenover maximaal comfort in een stijlvolle badkamer.  
Etac Relax is leverbaar in twee kleuren: wit en grijs.

Eenvoudig aan uw wensen aan te passen
De Etac Relax wandgemonteerde douchezitting kan eenvoudig  
worden aangepast aan uw wensen met comfortabele accessoires  
als een rugleuning, armsteunen en steunpoten. U kunt comfortabel  
zitten dankzij het afgeronde, ergonomische ontwerp van de zitting. 

Wanneer u achterover leunt ontmoet u de comfortabele, warmte-reflecterende rugleuning. Ervaar het gevoel van 
veiligheid met de soft-grip armsteunen. En indien gewenst kunt u steunpoten toevoegen voor extra stabiliteit.

Etac Relax douchezitting Artikelnr.
- Wit E81703010
- Wit, met armsteunen E81703020
- Wit, met steunpoten E81703030
- Wit, met armsteunen en soft rugleuning E81703060
- Wit, met armsteunen en steunpoten E81703040
- Wit, met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning E81703050
- Grijs E81708000
- Grijs, met armsteunen E81708010
- Grijs, met steunpoten E81708020
- Grijs, met armsteunen en soft rugleuning E81708050
- Grijs, met armsteunen en steunpoten E81708030
- Grijs, met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning E81708040

Kleuren
Wit en grijs

Maximaal gebruikersgewicht
Met/zonder steunpoten: 150/125 kg

Materiaal
Zitting: Polypropyleen
Armsteunen: Polypropyleen en TPE
Steunpoten: Aluminum en RVS
Vloerdoppen: TPE

Onderhoud

Reinig met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Afspoelen en afdrogen. Etac Relax 
kan max. 3 minuten worden gereinigd op 85°C.

Kenmerken
Functioneel design

De vorm van de zitting biedt verschillende 

zitposities en een goede toegankelijkheid.

Compact en ruimtebesparend
Ruime zit-oppervlak ondanks de compacte 
installatiematen. Neergeklapt een stijlvolle 
verschijning, maar opgeklapt net zo fraai.

Unieke soft grip armsteunen
Ergonomisch vormgegeven armsteunen met 
een antislip oppervlak. Met aandacht voor 
comfort en gemak.

Eenvoudig te monteren
Eenvoudig te monteren met slechts drie 
montagepunten (bevestigingsmaterialen niet 
inbegrepen).
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Etac Flex wandbeugel
De innovatieve wandbeugel die mogelijkheden creëert

Eenvoudig te bevestigen
Schroeven of lijmen. Kies een manier die het meest geschikt is voor u 
en uw badkamer. Het fraaie Scandinavische ontwerp vormt één geheel 
met de overige producten. U kunt uit twee kleuren kiezen - wit en grijs. 

De juiste ondersteuning
Het materiaal, de doordachte vorm en het oppervlak van de 
wandbeugel bieden een stevige ergonomische greep, ook als uw 
handen of de wandbeugels nat zijn. 

Etac Flex wandbeugel, schroefmontage Artikelnr.
- 30 cm, wit E81707110
- 60 cm, wit E81707120
- 90 cm, wit E81707130
- Uitbreidingsset 30 cm, wit E81706110
- 30 cm, grijs E81707310
- 60 cm, grijs E81707320
- 90 cm, grijs E81707330
- Uitbreidingsset 30 cm, grijs E81706310

Etac Flex wandbeugel, gelijmd Artikelnr.
- 30 cm, wit E81707210
- 60 cm, wit E81707220
- 90 cm, wit E81707230
- Uitbreidingsset 30 cm, wit E81706210
- 30 cm, grijs E81707410
- 60 cm, grijs E81707420
- 90 cm, grijs E81707430
- Uitbreidingsset 30 cm, grijs E81706410

Gewicht
0.35 kg per wandbeugel 

Maximaal gebruikersgewicht
100 kg

Materiaal
Polypropyleen

Kleuren
Wit en grijs

Onderhoud

Reinig met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Afspoelen en afdrogen. Etac Flex 
kan max. 3 minuten worden gereinigd op 85°C.

Kenmerken
Eenvoudig aan te passen
Het modulaire systeem is eenvoudig samen 
te stellen in de lengte en vorm die geschikt is 
voor uw badkamer. 

Mogelijkheden creëren
U kunt zo veel wandbeugels kiezen als u 
wenst en de hoeken kiezen die voor u 
geschikt zijn. Dit creëert mogelijkheden. 

Veilige greep
De doordachte vorm en het oppervlak van de 
wandbeugel bieden een stabiele greep, ook 
als uw handen nat zijn.

Bevestigen op twee manieren
Schroeven of lijmen. Dat laatste is perfect als 
u niet in de badkamer wilt of kunt boren. 
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Etac Edge 
De driehoekige Etac Edge douchekruk past perfect in een hoek van  
de douche. Een stabiele oplossing die bijzonder weinig ruimte in beslag  
neemt. Daarnaast kunnen de heupen ontlast worden door op de Etac  
Edge te gaan zitten met één punt naar voren. 

     Etac Easy
     Een compacte ronde douchekruk met hoog draagvermogen. Eenvoudig te  
     gebruiken en gemakkelijk te verplaatsen. 

Etac Smart 
De Etac Smart is rechthoekige douchekruk die eenvoudig te verplaatsen,  
licht van gewicht en buitengewoon stabiel is. Comfortabel zitten op zowel  
de kort als lange zijde.  

 

Etac Edge, Easy en Smart douchekruk
Een keur aan instelbare, stabiele en comfortabele douchekrukken

Kenmerken
Eenvoudige montage
De drukknop vergrendelingsfunctie maakt het 
eenvoudig de steunpoten in de gewenste 
hoogte aan te passen of te verwijderen. 

Eenvoudig en veilig
De ovale vorm voorkomt dat de telescopische 
poten draaien bij het instellen van de hoogte.

Stabiliteit
Oneffenheden in de vloer worden moeiteloos 
opgevangen - tot meerdere centimeters! 

Kunststof vloerdoppen
Speciale vloerdoppen dragen bij aan de 
veiligheid en voorkomen wegglijden van de 
douchekruk bij het gaan zitten en opstaan.

Etac douchekruk Grijs Blauw Grijs, laag

- Etac Edge douchekruk E81801010 E81801030 E81801040
- Etac Easy douchekruk E81901010 E81901020
- Etac Smart douchekruk E81951010 E81951020

Gewicht
Etac Edge: 2.6 kg  
Etac Edge Laag: 2.4 kg
Etac Easy: 2.8 kg 
Etac Smart: 3.2 kg 

Maximaal gebruikersgewicht
Etac Smart en Etac Easy: 150 kg 
Etac Edge: 130 kg 

Afmetingen Etac Edge
Totale breedte: 52 cm  
Zitbreedte: base max 45 cm  
Zithoogte: 42–57 cm  
Zithoogte lage versie: 34,5–42 cm 

Afmetingen Etac Easy
Breedte: 49,5 – 53,5 cm 
Zitbreedte: ø 40 cm  
Zithoogte: 42 – 57 cm

Afmetingen Etac Smart
Breedte: 43 x 46 cm
Zitbreedte: 43 x 38 cm  
Zithoogtet: 42 – 57 cm 

Materiaal
Zitting: Polypropyleen
Poten: Aluminium, polyamide
Vloerdoppen: TPE 

Kleuren

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaak-
middel (zuurgraad pH 5-9), of met een 70% oplossing met 
desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

BlauwGrijs
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Etac Swift douchekruk/douchestoel
Functionele douchekruk die eenvoudig te transformeren is naar volledige douchestoel

Stabiel op elke vloer
Etac Swift heeft een unieke constructie die zich aanpast  
aan niet-vlakke vloeren dankzij ingebouwde flexibititeit. 
De zachte vloerdoppen passen zich aan de vloer aan en 
verzorgen een uitstekende en veilige grip. 

Voor iedereen een douchestoel 
Etac Swift is aanpasbaar aan de wensen van de cliënt. 
De douchekruk kan eenvoudig worden omgebouwd naar 
een douchestoel. Daarnaast is hij eenvoudig in hoogte te 
verstellen met de telescopische poten. 

Eenvoudig in gebruik
De Etac Swift is eenvoudig in gebruik door zijn lage 
gewicht. Daarnaast is hij corrosievrij en wordt hij geleverd 
met een garantie van 5 jaar. 

Etac Swift Groen Grijs Blauw
- Douchekruk E81701010 E81701410 E81701510 
- Douchekruk met armsteunen E81701020 E81701420 E81701520
- Douchekruk, laag E81701450
- Douchestoel E81701030 E81701430 E81701530
- Douchestoel, laag E81701460

Gewicht
Douchekruk: 3.1 kg 
Douchekruk met armsteunen: 3.9 kg
Douchekruk, laag: 2,9 kg
Douchestoel: 4.7 kg 
Douchestoel, laag: 4.5 kg 

Afmetingen
Zitbreedte: 45 cm
Zithoogte: 42 – 57 cm 
Zithoogte, lage versie: 34,5–42 cm 
Zitoppervlak: 45 x 41 cm 
Hoogte: 80 – 95 cm  
Hoogte, lage versie: 72,5–80 cm 
Breedte: 54 cm  
Breedte met armsteunen: 54,5 cm 
Diepte: 50 cm 
Diepte, lage versie: 46.5 cm 

Materiaal
Zitting: Polypropyleen
Poten: Aluminium, polyamide
Vloerdoppen: TPE 

Kleuren
 
 
 
 

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C 
gedurende 3 minuten.  

BlauwGrijsGroen
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Kenmerken

Accessoires

Eenvoudig montage
De drukknop vergrendelingsfunctie maakt het 
eenvoudig de steunpoten in de gewenste 
hoogte aan te passen of te verwijderen. 

Slimme handgreep
Een slimme handgreep in de rugleuning om 
de douchekruk eenvoudig vast te pakken.

Kunststof vloerdoppen
Speciale vloerdoppen dragen bij aan de 
veiligheid en voorkomen wegglijden van de 
douchekruk bij het gaan zitten en opstaan.

Veiligheid
De structuur van de zitting zorgt voor een 
veilige, niet-glijdende stoel, zelfs als deze nat 
is.

Rugleuning
Grijs:    E84006181 
Groen: E84006182 
Blauw: E84006183

Zeepbakje
Groen: E81701140 
Grijs:    E80209266
Blauw: E81701340

Armsteunen (paar) 
Grijs:    E84006184
Groen: E84006185
Blauw: E84006186

Rugbekleding  
Grijs: E84005072

De bekleding is bijzonder geschikt voor gebruik onder de 
douche omdat deze niet glad wordt en warm aanvoelt. 
Reinigen op max. 60°C.

Zitbekleding  

Grijs: E84005073

De bekleding is bijzonder geschikt voor gebruik onder de 
douche omdat deze niet glad wordt en warm aanvoelt. 
Reinigen op max. 60°C.

Etac Swift 
douchekruk 

Etac Swift 
douchestoel, lage 

versie

Etac Swift 
douchestoel



Toilet- en Doucherolstoelen
Comfortabele toilet- en doucherolstoelen met slimme functies voor dagelijks gebruik
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Etac Clean
Eenvoudige, veilige en doordachte doucherolstoel voor zowel cliënt als verzorger. 

Optimale toegankelijkheid
De zitting heeft een verlaging aan de voorzijde en is aan de 
achterzijde geheel open. Dit biedt een optimale toegankelijkheid  
voor persoonlijke verzorging.

Comfortabele en praktische voetensteun
De voetensteun is een slim ontwerp: hij is in hoogte instelbaar en kan 
onder de zitting weggeschoven worden wanneer deze niet nodig is. Zo 
is de voetensteun altijd binnen handbereik. De armsteunen zijn 
afneembaar en kunnen worden weggedraaid.

Wendbaar en met goede pasvorm
De Etac Clean toilet- en doucherolstoel is bijzonder wendbaar. De 
Clean past daarnaast prima over zowel staande als hangende 
toiletpotten.

Etac Clean douchestoel Wit Lagoon groen
- 44 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen E80229269 E80229209
- 49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen E80229270 E80229210
- 44 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, 
ondersteekhouder, slappe rug

E80229286 -

- 49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229273 E80229213
- 49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, slappe rug E80229305 -
- 49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, 
ondersteekhouder, slappe rug

E80229287 -

- 49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, 
ondersteek en ondersteekhouder

- E80229218

- 55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen E80229271 E80229211
- 55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229274 E80229214
- 55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, 
ondersteekhouder, slappe rug

E80229288 -

- 55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, slappe rug E80229306 -
- 60 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229275 E80229215

Etac Clean douchestoel – 2 stuks Lagoon groen
- 49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, 2 stuks E80229220
- 49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, 2 stuks E80229223
- 55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, 2 stuks E80229221
- 55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, 2 stuks E80229224

Gewicht
44 cm: 13,5 kg 
49 cm: 14,0 kg
55 cm: 14,5 kg
60 cm: 15,0 kg

Maximaal gebruikersgewicht
130 kg

Materiaal
Chassis: Stalen buis met epoxy coating
Zitting/Rugleuning/Armsteunen/Voetensteun: Polypropyleen
Zwenkwielvergrendeling: Polyamide
Wielen, blokkeerbaar en kogelgelagerd: Polyamide/TPE

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Kenmerken
Slim ontwerp
Het ergonomische ontwerp zorgt voor een 
comfortabele zitting.

Optimaal gemak
De opening aan de achterzijde biedt optimaal 
gemak bij een toiletbezoek.

Past over elk toilet
Dankzij de rechtopstaande duwbeugel heeft 
de stoel een perfecte pasvorm en past deze 
over elk toilet.

Ergonomische voetensteun
De ergonomische voetensteun heeft een 
zachte afgeronde vorm die de voeten extra 
comfort en bescherming geeft. 
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Etac Clean Hoogteverstelbaar
Eenvoudige doucherolstoel met zithoogte-verstelling

Eenvoudige zithoogte-verstelling
Alle voordelen van de Etac Clean toilet- en doucherolstoel met als extra 
functionaliteit de hoogte-verstelbaarheid voor eenvoudige transfers en een 
goede hoogte boven de toiletpot. Etac Clean hoogteverstelbaar is te 
verkrijgen in de kleur wit. De hoogte kan eenvoudig versteld worden voor 
een goede positie ten opzichte van de toiletpot en om transfers te 
vereenvoudigen. De zithoogte is eenvoudig en zonder gereedschap 
instelbaar van 47,5 tot 60 cm in stappen van 2,5 cm.

Etac Clean Hoogteverstelbaar Artikelnr.
- 4 blokkeerbare zwenkwielen, wit E80229208
- 4 blokkeerbare zwenkwielen, slappe rug, wit E80229205

Etac Clean 24" Artikelnr.
- 55 cm met 24" wielen, wit E80229276
- 55 cm met 24" wielen, lagoon groen E80229216

Gewicht
14.2 kg (Clean Hoogteverstelbaar)
20 kg (Clean 24")

Maximaal gebruikersgewicht
130 kg

Materiaal
Chassis: Stalen buis met epoxy coating
Zitting/Rugleuning/Armsteunen/Voetensteun: Polypropyleen
Zwenkwielvergrendeling: Polyamide
Wielen, kogelgelagerd: Polyamide/TPE
Buis hoogteverstelling: RVS

Achterwieladapter Clean 24": Aluminum
Achterwielen Clean 24": Polyamide, massieve banden

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Etac Clean 24"
Doucherolstoel, eenvoudig in gebruik en plezierig om mee te rijden

Eenvoudig in gebruik
De achterwielen van de Etac Clean 24” zijn zo geplaatst dat de 
wendbaarheid optimaal is zonder in te boeten aan veiligheid. Hierdoor is de 
Clean 24” plezierig en licht in het gebruik.

Zijdelingse transfers kunnen veilig worden uitgevoerd dankzij. De 
remhendels zijn goed bereikbaar, vlak onder zittingniveau gemonteerd om 
transfers niet te hinderen. De zitting heeft een verlaging aan de voorzijde en 
is aan de achterzijde geheel open. Dit biedt een optimale toegankelijkheid 
voor persoonlijke verzorging.
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Accessoires Etac Clean
Zitbekleding
Warmtereflecterende zitbekleding met 
antislip oppervlak.
Grijs: E80209260

Rugbekleding
Warmtereflecterend rugbekleding met antislip 
oppervlak.
Grijs: E80209261

Gesloten zitting
Zitbekleding voor een gesloten zitting.
Zwart: E80209247

Comfort zitting
Comfortabele zitbekleding met opening van 
18 cm breedte.
E80209227

Ondersteek
Met deksel: E80209255

Ondersteekhouders
Geschikt voor de Etac ondersteek.
E80209257
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Etac Swift Mobil-2                                 In 
hoogte verstelbare en verrijdbare doucherolstoel

In hoogte verstelbaar 
Swift Mobil is een in hoogte verstelbare en verrijdbare 
doucherolstoel welke maximaal comfort biedt aan 
gebruikers en verzorgers. De zithoogte is eenvoudig 
tussen 46 cm en 60 cm te verstellen zonder 
gereedschappen.

Maximaal comfort en goede pasvorm
De rugpolstering kan met klittenband versteld worden om 
een goede en comfortabele zitpositie te realiseren. Het 
materiaal is zorgvuldig geselecteerd en blijft niet aan het 
lichaam plakken. Het is daarnaast sneldrogend en kan 
eenvoudig worden verwijderd en gereinigd. 

Ergonomische voetplaten
De voetplaten zijn licht gebogen vormgegeven waardoor 
de gebruiker betere stabiliteit en een groter comfort 
ervaart. Zowel de voetplaten als de armsteunen zijn 
eenvoudig wegzwenkbaar voor transfers. 

Etac Swift Mobil-2 Artikelnr.
- zelf monteren E80229400
- samengesteld E80229401
- zelf monteren, met toiletemmer-houder E80229404
- zelf monteren, met ondersteek-houder E80229405
- samengesteld, met ondersteek-houder E80209406
- zelf monteren, met XL rugleuning E80229467

Standaard uitvoering: slappe rug, zitting, armsteunen, voetplaten en 4 blokkeerbare 
zwenkwielen

Bij een 'zelf te monteren' Swift Mobile wordt de stoel geleverd in een compacte doos met 
gedemonteerd rugrframe. Deze is eenvoudig, zonder gereedschap, te plaatsen.

Gewicht
16.5 kg

Maximaal gebruikersgewicht
160 kg 

Afmetingen
Breedte: 58 cm 
Breedte tussen armsteunen: 48 cm 

Materiaal
Chassis: Stalen buis met coating 
Zitting/Armsteunen: Polypropyleen 
Rugleuning: Polyester/Klittenband 
Voetplaten: Polypropeen 
Wielen, kogelgelagerd: Polyamid/TPE

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Verstelbare rugleuning
De rugleuning kan eenvoudig versteld worden 
d.m.v. klittenband voor de juiste positie. Ook 
verkrijgbaar met XL rugleuning

Eenvoudig in hoogte verstelbaar
De Swift Mobile is eenvoudig verstelbaar in 
hoogte, zonder gebruik van gereedschap.

Ergonomische voetplaten
De voetenplaten zijn licht gebogen voor 
betere stabiliteit en comfort.

Verschillende posities armsteunen
Opklapbare armsteunen zijn verstelbaar in 
verschillende posities; standaard, hoog, 
breed, en smal. 

Kenmerken

                                                      
NIEUW
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Etac Swift Mobil 24"-2
Doucherolstoel met 24" wielen voor de actieve gebruiker

Comfortabel
Swift Mobile toilet- en doucherolstoel is een in hoogte 
instelbare verrijdbare douchestoel welke maximaal 
comfort biedt aan gebruikers en verzorgers. De zithoogte 
is eenvoudig tussen 46 cm en 60 cm te verstellen zonder 
gereedschappen. Een comfortabele douchestoel voor de 
actieve gebruiker.

De achterwielen zijn gepositioneerd voor een goede 
wendbaarheid en stabiliteit en de stoel kan met vele 
accessoires worden uitgerust om te voldoen aan alle 
wensen. 

Etac Swift Mobil 24"-2 Artikelnr.
- Samengesteld E80229402
- Samengesteld, met ondersteekhouder E80229408
- Samengesteld, met toiletemmer-houder E80229407

Standaard uitvoering: slappe rug, zitting, armsteunen, voetplaten, 4 blokkeerbare 
zwenkwielen en 24" achterwielen.

Gewicht
24.4 kg 

Maximaal gebruikersgewicht
160 kg

Afmetingen
Breedte: 74 cm 

Breedte tussen armsteunen: 48 cm 

Materiaal
Chassis: Stalen buis met coating 
Zitting/Armsteunen: Polypropyleen 
Rugleuning: Polyester/Klittenband 
Voetplaten: Polypropeen 
Wielen, kogelgelagerd: Polyamide/TPE 
Achterwielen, solide en kogelgelagerd: Polyamide
Remmen: Polyamid/RVS

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

                                                      
NIEUW
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Etac Swift Mobil Kantel-2
In hoogte verstelbare en kantelbare doucherolstoel

In hoogte verstelbaar en kantelbaar
Het zitgedeelte van de Swift Mobil Kantel toilet- en doucherolstoel is 
kantelbaar en kan op de gewenste zithoogte worden versteld. De 
naspanbare rugbespanning en de stabiele voetplaten bieden 
maximale zekerheid en comfort onder de douche of op het toilet. De 
opklapbare armsteunen maken een eenvoudige zijdelingse transfer 
mogelijk.

Veilige alternatief voor cliënt en verzorger
De Swift Mobil Kantel toilet- en doucherolstoel is ontwikkeld om 
zowel cliënten als verzorgers de maximale zekerheid en 
ondersteuning te geven. De rugbespanning is naspanbaar en 
waterbestendig. Een hoofdsteun en hakbanden behoren tot de 
standaarduitrusting. De kantelfunctie is te bedienen door een beugel 
aan de achterzijde, zowel vanaf de zijkant als vanaf de achterzijde. 
Oogcontact met de gebruiker tijdens het kantelen en optimale 
zekerheid zijn hierdoor gewaarborgd.

Etac Swift Mobil Kantel-2 Artikelnr.
- Swift Mobil Kantel-2 E80229410
- Swift Mobile Kantel-2 met toiletemmer-houder E80229411
- Swift Mobile Kantel-2 met ondersteekhouder E80229412

Standaard uitvoering: hoofdsteun, rugleuning, armsteunen, voetplaten, zitting, hakbanden 
en 4 blokkeerbare zwenkwielen. 

Gewicht
19.7 kg 

Maximaal gebruikersgewicht
160 kg

Afmetingen
Kantelhoek: 0º t/m –35º / +5º t/m –30º

Materiaal
Chassis: Stalen buis met coating 
Zitting/Armsteunen: Polypropyleen 
Rugleuning: Polyester/Klittenband 
Voetplaten: Polypropeen 
Wielen, kogelgelagerd: Polyamide/TPE 
Gasveer: lift capaciteit 130N

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Kenmerken

Unieke handgreep
Het kantelmechanisme is eenvoudig 
bereikbaar.

Ontspannen kanteling
De unieke kantelfunctie zorgt voor een 
ontspannen positie en ergonomische 
werkpositie.

Hoofdsteun
De verstelbare hoofdsteun zorgt voor een 
comfortabele ondersteuning.

                                                      
NIEUW



Kenmerken

Kantel- en rughoekverstelling
Voor meer comfort voor het kind en een 
betere positionering.

Verstelbare voetsteunen
Voor correcte positionering  en ondersteuning.

In hoogte instelbaar frame
Aan te passen aan de lengte van de 
verzorger. 

Opvouwbaar frame
Voor als u de stoel wilt opbergen of 
vervoeren.
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R82 Flamingo
Veelzijdige en kantelbare douchestoel voor kinderen en jongeren

De Flamingo is een douche-, bad- én toiletstoel. De stoel 
is verkrijgbaar in 4 maten en is geschikt voor kinderen en 
jongeren.

De zitunit van de Flamingo kan worden gekanteld en ook 
de hoek van de rugleuning kan worden versteld. De 
Flamingo kan hierdoor tegemoetkomen aan bijzondere 
wensen of eisen als het gaat om de zithouding. De 
Flamingo is eenvoudig schoon te maken en bevordert de 
persoonlijke hygiëne. De stoel is in hoogte instelbaar en 
kan over het toilet worden geplaatst of in combinatie met 
een po worden gebruikt. 

R82 Flamingo toilet/douchestoel Artikelnr.
- Maat 1 met 75 mm wielen 880001-NL
- Maat 2 met 75 mm wielen 880002-NL
- Maat 3 met 75 mm wielen 880003-NL
- Maat 3 met rugversteviging en 75 mm wielen 885503-NL
- Maat 4 met 75 mm wielen 880004-NL
- Maat 4 met rugversteviging en 75 mm wielen 885504-NL

    R82 Flamingo badzitje         Artikelnr.
- Maat 1 met polstering 880101
- Maat 2 met polstering 880102
- Maat 3 met polstering 880103
- Maat 4 met polstering 880104

Zuignappen altijd benodigd bij het badzitje

Gewicht
11-15 kg

Maximaal gebruikersgewicht
Maat 1: 35 kg
Maat 2: 50 kg
Maat 3: 60 kg
Maat 4: 70 kg

Afmetingen 
Zitbreedte: 24-34 cm
Zitdiepte: 25-40 cm
Rughoogte: 35-47 cm
Zithoogte vanaf de vloer: 50-60 cm
Kantelverstelling: -5º - 20º
Rughoek: 30º
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R82 Flamingo High-low
In hoogte verstelbare en kantelbare douchestoel voor kinderen en jongeren

De Flamingo High-low is een moderne en comfortabele douchestoel 
die past in elke badkamer. De inleg zorgt voor warmte en comfort bij 
het zitten. Het elegante ontwerp maakt het een voor de hand 
liggende keuze voor een ouder of verzorger.

De eenvoudige hoogteverstelling zorgt voor een goede werkhouding 
en optimale werkomstandigheden voor de verzorger tijdens het 
douchen. De Flamingo High-low heeft een soepele en traploze 
hoogteverstelling, welke de transfers met behulp van een tillift 
tevens goed mogelijk maakt. De Flamingo High-low kan 21 cm in 
hoogte worden versteld en heeft een maximale gebruikersbelasting 
van 70 kg.

De Flamingo High-low is een douchestoel met diverse mogelijkheden 
en met 4 verschillende toepassingen. Hij kan worden gebruikt 
vrijstaand met een po, als douchestoel en tevens met de zitunit 
gedemonteerd als badstoel in de badkuip of direct gemonteerd op 
het toilet.

R82 Flamingo toilet/douchestoel Artikelnr.
- Maat 1 met 100 mm wielen 880401-1
- Maat 2 met 100 mm wielen 880402-1
- Maat 3 met 100 mm wielen 880403-1
- Maat 3 met rugversteviging en 75 mm wielen 885503
- Maat 4 met 100 mm wielen 880404-1
- Maat 4 met rugversteviging en 75 mm wielen 885504

Gewicht
14-17 kg

Maximaal gebruikersgewicht
Maat 1: 35 kg
Maat 2: 50 kg
Maat 3: 60 kg
Maat 4: 70 kg

Afmetingen 
Zitbreedte: 24-34 cm
Zitdiepte: 25-40 cm
Rugleuninghoogte: 35-47 cm
Zithoogte vanaf de vloer: 53-74 cm
Kantelverstelling: -5º - 20º
Rughoek: 30º

Kenmerken

Eenvoudig te verstellen
Een betere werkhouding en makkelijk 
transfer met de eenvoudig te bedienen 
hoogteverstelling.

Optimale positionering
Optimale positionering van het kind door 
middel van kantel- en rughoekverstelling.

Eenvoudig in gebruik
Eenvoudig te bedienen voetpedalen voor de 
hoogteverstelling en de kantelverstelling.

Plezier en ontspanning
De polstering en de rughoekverstelling zorgen 
voor comfort en ontspanning tijdens het 
douchen.



R82 Heron 
Elektrische of hydraulische, in hoogte verstelbare en kantelbare douchestoel voor 
jongvolwassenen

De Heron is een van de meest bijzondere toilet- en douchestoelen 
voor jongvolwassenen op dit moment. Het eenvoudige ontwerp en de 
strakke uitstraling verbergen multifunctionele eigenschappen die 
voor zowel de gebruiker als verzorger bruikbaar zijn.

Voor jongvolwassenen met een beperking brengt de Heron de 
standaard voor het comfortabel zitten naar een hoger niveau. De 
zitunit is verstelbaar, deze kan worden gekanteld en de rughoek kan 
worden versteld. Tijdens het kantelen blijft het anatomisch draaipunt 
rond de as van de heupen gehandhaafd.

De Heron kan vrijstaand worden gebruikt met een po, direct boven 
het toilet of als stoel tijdens het douchen. De soepele hoogte-, kantel-  
en rughoekverstelling zorgt voor optimale werkomstandigheden voor 
de verzorger. Om de veiligheid te handhaven, is de Heron standaard 
uitgerust met vier beremde zwenkwielen.

R82 Heron Item no.
- Hydraulisch, inclusief armleuningen 880505-11
- Elektrisch, inclusief armleuningen 880505-11EL

De acculader en voedingskabel moeten apart besteld worden voor de elektrische versie 

Gewicht
Hydraulische versie: 28 kg 
Elektrische versie: 31 kg 

Maximaal gebruikersgewicht
Hydraulische versie: 100 kg 
Elektrische versie: 130 kg

Afmetingen 
Zitbreedte: 55 cm
Zitdiepte: 45 cm
Rugleuninghoogte: 55-62 cm
Zithoogte vanaf de vloer: 51-78 cm
Rughoek: 90º - 120º
Zithoek: -5º - 25º

Kenmerken

Eenvoudig te verstellen
Eenvoudig in hoogte, rughoek en kantelhoek 
te verstellen.

Optimale positionering
Voeg een aantal eenvoudige accessoires toe 
om de Heron aan te passen aan het kind.

Gemak dient de mens
De Heron is verkrijgbaar in een hydraulische 
of elektrische versie. 

Comfortabel zitten
Om het zitcomfort van het kind te verbeteren, 
is er gebruikt gemaakt van drukmetingen
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R82 Swan
Eenvoudige toilet- en douchestoel

De Swan is een toilet- en douchestoel. De zitting bestaat uit een 
gladde schaal van polyester. Hierdoor is de zitschaal eenvoudig 
schoon te maken. Het frame en de zwenkwielen zijn van roestvast 
staal en kunststof.

De schaal ondersteunt het bovenlichaam en de schouders en geeft 
het kind een goede stabiliteit van het bovenlichaam. Het frame is in 
hoogte instelbaar. Dit is belangrijk voor een goede werkhouding van 
de verzorger.

R82 Swan toilet/douchestoel Artikelnr.
- Maat 2 87002
- Maat 3 87003
- Maat 4 incl. zwenkwielen en spatscherm 87004
- Maat 5 incl. zwenkwielen en spatscherm 87005
- Maat 6 incl. zwenkwielen en spatscherm 87006
- Maat 7 incl. zwenkwielen en spatscherm 87007

Gewicht
8-11,5 kg

Maximaal gebruikersgewicht
Maat 2: 30 kg
Maat 3: 60 kg
Maat 4: 70 kg
Maat 5: 80 kg
Maat 6: 90 kg
Maat 7: 110 kg

Afmetingen 
Zitbreedte: 20-41 cm
Zitdiepte: 27-46 cm
Rugleuninghoogte: 38-57 cm
Zithoekverstelling: 18º - 20º

Kenmerken

Kantelverstelling
20 graden kantelbaar voor meer comfort en 
een goede positionering.

Instelbaar in hoogte
Dankzij de instelbare roestvaststalen poten is 
de Swan geschikt voor de meeste toiletten.

Anatomische vorm
De Swan heeft een perfecte anatomische 
vorm.

Bevestiging voor po
Voor gebruik van de po.



Toilet-hulpmiddelen
Een ruim assortiment stabiele hulpmiddelen voor op het toilet



Etac Hi-Loo afneembaar
Stabiele en comfortabele toiletverhoger

Functioneel en comfortabel
De afneembare Hi-Loo toiletverhoger is een bijzonder 
stabiele toiletverhoger die eenvoudig te demonteren is. 
De Hi-Loo is erg comfortabel dankzij het ergonomische 
design; voor persoonlijke hygiëne is deze voorzien van 
uitsparingen aan de voor- en achterzijde. 

Etac Hi-Loo afneembaar Artikelnr.
- 6 cm E80301065
- 10 cm E80301105
- 6 cm met deksel E80301067
- 10 cm met deksel E80301101

Afmetingen
Buitenzijde diepte/breedte: 39 cm/36 cm 
Opening diepte/breedte: 27 cm/20 cm 

Materiaal
Zitting: Polypropyleen
Klemmen: ABS/PC

Gewicht
6 cm: 1.1 kg 
10 cm: 1.5 kg 
6 cm met dekstel: 1.9 kg 
10 cm met deksel: 2.3 kg 

Onderhoud

150 330

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.

Kenmerken

Veilige montage
Etac Hi-Loo wordt eenvoudig op de maat van 
de toiletpot ingesteld.

Eenvoudig te demonteren
Etac Hi-Loo is eenvoudig te verwijderen en 
weer te plaatsen.

Met dekstel
Etac Hi-Loo is ook verkrijgbaar met deksel. 

Etac Hi-Loo 10 cm en 6 cm toiletverhoger
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Etac Hi-Loo vastgemonteerd
Toiletverhoger met en zonder armsteunen

Stabiele en veilige montage
De Hi-Loo toiletverhoger kan op de meeste gangbare 
modellen toiletpotten gemonteerd worden en blijft stevig 
op zijn plaats. Wanneer extra stabiliteit gewenst is voor 
zijwaartse transfers kunnen de antislip stroken worden 
vervangen door montageklemmen. De Hi-Loo 
toiletverhoger kan ook geleverd worden met slechts één 
armsteun indien de ruimte in het toilet beperkt is. De 
armsteunen kunnen zowel op vloer-gemonteerde als 
hangende toiletpotten gemonteerd worden.

Etac Hi-Loo vastgemonteerd Artikelnr.
- 6 cm E80301106
- 10 cm E80301107
- 6 cm met armsteunen E80301316-2
- 10 cm met armsteunen E80301317-2
- Wigzitting met armsteunen E80301318-2

Afmetingen
Armsteunhoogte (vanaf bovenzijde bril): 23 cm  
Breedte tussen amrsteunen: 49 cm
Breedte: 60 cm 
Zithoogte voor Hi-Loo wigzitting: 10 cm 
Zithoogte achter Hi-Loo wigzitting: 6 cm

Materiaal
Zitting: Polypropyleen 
Armsteunen: Polypropyleen/stalen buis met coating
Bevestiging: Aluminium

Gewicht
6 cm: 2,4 kg
10 cm: 3 kg
6 cm met armsteunen: 4,9 kg 
10 cm met armsteunen: 5,8 kg
Wigzitting: 5,5 kg

Onderhoud

150 330

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.

Klik-verbinding
De klik-sluiting biedt de mogelijkheid om de 
bril en deksel eenvoudig af te nemen, voor 
reinigen of wijzigen van de zithoogte.

Hi-Loo wigzitting 
Aanbevolen wanneer cliënt knie- of heup 
problemen heeft.

Kenmerken
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Functioneel en comfortabel
Etac My-Loo, bekroond met twee awards: iF Design Award 
2019 en Red Dot Award 2019, is een functionele en 
comfortabele toiletverhoger. De zachte lijnen en de grote 
opening maken de Etac My-Loo geschikt voor de meeste 
cliënten. 

Eenvoudig schoon te maken
De Etac My-Loo toiletverhoger is gemaakt van duurzame 
materialen en is eenvoudig schoon te maken. Voor een 
uitgebreide reiniging is de toiletverhoger eenvoudig te 
demonteren.

Eenvoudige en snelle installatie
Het installeren van de Etac My-Loo duurt slechts enkele 
seconden! Bevestig de toiletverhoger op het toilet met 
behulp van de klemmen, welke eenvoudig aan te passen 
zijn aan de vorm van het toilet. Het antislip en het 
flexibele materiaal van de klemmen zorgen voor een 
stevige bevestiging. 

Plaats de toiletverhoger op het toilet en druk de klemmen 
op hun plaats, de installatie is voltooid! 

Etac My-Loo Artikelnr.
- 6 cm E80301520
- 10 cm E80301521
- 6 cm met deksel E80301522
- 10 cm met deksel E80301523

Gewicht
6 cm: 0,8 kg
6 cm met deksel: 1,2 kg
10 cm: 1,1 kg
10 cm met deksel: 1,4 kg

Maximaal gebruikersgewicht
190 kg

Materiaal
Polypropyleen en TPE

Design
Myra Industriell Design AB

Onderhoud

190
418

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9) of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C 
gedurende 3 minuten.

Kenmerken

Etac My-Loo
Hygiënische, veilige en aantrekklijke toiletverhoger

Eenvoudig schoon te maken
Het gladde oppervlak is eenvoudig schoon te 
maken met een zachte doek. Demonteer de 
toiletverhoger voor uitgebreide reiniging.

Snelle en eenvoudige installatie
Slechts in een paar seconden te installeren 
op elke toiletpot.

Functioneel en comfortabel
De zachte lijnen en de grote opening bieden 
een veilige ondersteuning, veel comfort en de 
grote opening vergroot de toegankelijkheid.

Aantrekkelijk uiterlijk
Het ontwerp is bij uitstek geschikt voor de 
moderne badkamer.
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Etac Swift Commode Artikelnr.
- Toiletstoel E81702030

Afmetingen
Breedte: 56 cm 
Zitbreedte: 45 cm 
Zithoogte 42–57 
Breedte tussen armsteunen: 45 cm 

Materiaal
Zitting, rugleuning, armsteunen: Polypropyleen
Poten: Aluminum/Polyamide
Vloerdoppen: TPE
Bekleding: Polythyleen met nylon

Gewicht
5.4 kg 

Onderhoud

130 287

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Etac Swift Commode
Een drie-in-één product met slimme functies die gebruikt kan worden als toiletstoel, 
douchestoel of toiletverhoger

Comfortabel en functioneel
De Swift Commode is zeer comfortabel en kan licht 
voorover gekanteld worden om het opstaan te 
vergemakkelijken. De toiletemmer heeft een goed 
afsluitende deksel welke automatisch sluit wanneer de 
toiletemmer wordt uitgenomen. De comfortabele zit- en 
rugbekleding en toiletemmer worden standaard 
meegeleverd.

3 in 1
De Swift Commode kan ook gebruikt worden als 
douchestoel en vrijstaande toiletverhoger.

Goed reinigbaar
De Swift Commode is zodanig ontworpen dat deze goed 
te reinigen is: de gladde oppervlakken en de afneembare 
zitbekleding zijn hiervan het bewijs. Het geringe eigen 
gewicht en de handgrepen maken de Swift eenvoudig 
hanteerbaar.

Toiletemmer, verzonken in de zitting
De toiletemmer verzinkt vlak in de zitting, ook 
met geplaatste deksel.

Kenmerken
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Etac Swift vrijstaande toiletverhoger Artikelnr.
- Toiletverhoger E81702020

Afmetingen
Breedte: 56 cm  
Zitbreedte: 54 cm  
Zithoogte: 42–57 cm  
Breedte tussen armsteunen: 45 cm 

Materiaal
Zitting en armsteunen: Polypropyleen
Poten: Aluminum/polyamide
Vloerdoppen: TPE

Gewicht
3.9 kg 

Onderhoud

130 287

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9), of 
met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85°C.

Etac Swift vrijstaande toiletverhoger
Lichte en eenvoudige toiletverhoger

Excellente stabiliteit
De stabiele Etac Swift vrijstaande toiletverhoger geeft de 
cliënt een extra veilig gevoel. De speciaal ontworpen 
vloerdoppen geven uitstekende grip voor op de vloer. 

Functioneel
De zithoogte is instelbaar om te voldoen aan wisselende 
omstandigheden. De toiletverhoger kan eenvoudig wat 
voorover gezet worden om het opstaan te 
vergemakkelijken en gebruikers met heupproblemen te 
ontlasten. Het geringe eigen gewicht maakt de Swift 
vrijstaande toiletverhoger eenvoudig verplaatsbaar; de 
stoelpoten zijn afneembaar om de kruk eenvoudig te 
kunnen vervoeren. 
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Etac Supporter toilet-armsteunen
Stabiele en functionele toilet-armsteunen

Functioneel
Etac Supporter toilet-armsteunen hebben een 
comfortabele ronde greep. De Supporter past mooi in de 
moderne badkamer en is met zijn gladde oppervlak 
uitstekend te reinigen

Eenvoudig te monteren
Supporter is eenvoudig te monteren zonder het gebruik 
van gereedschap. Het past zowel op de vloer als op de 
muur. Als de ruimte rondom het toilet beperkt is kan de 
Supporter ook met één armsteun gemonteerd worden.

De Supporter wordt geleverd met armsteunen en deksel.

Etac Supporter Artikelnr.
- Toilet-armsteunen E80303112-2

Afmetingen
Breedte: 60 cm
Breedte tussen armsteunen: 49 cm
Armsteunhoogte (vanaf bovenzijde bril): 25 cm
Lengte armsteunen: 41,5 cm

Gewicht
5 kg 

Materiaal
Frame en armsteunen: Stalen buis met coating 
Armleggers: Polypropyleen
Deksel en bril: Polypropyleen
Bevestiging: Aluminium

Onderhoud

150 330

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.
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Etac Supporter toilet-armsteunen  
instelbaar
Stabiele en functionele toilet-armsteunen

Flexibel in hoogte en breedte
Etac Supporter zijn een comfortabele en stabiele 
armsteunen die in hoogte en breedte instelbaar zijn 
waardoor het opstaan en gaan zitten vereenvoudigt 
wordt. De armsteunen kunnen worden opgeklapt bij 
een zijdelingse transfer en zijn voorzien van 
comfortabel afgeronde handsteunen. De Supporter 
past mooi in de moderne badkamer en is met zijn 
gladde oppervlak uitstekend te reinigen. 

De Supporter wordt geleverd met armsteunen en 
deksel.

Etac Supporter Item no.
- Toiletverhoger instelbaar E80303018-2

Afmetingen
Breedte: 51,3 - 62,3 cm  
Breedte tussen armsteunen: 33,6 - 52,5 cm
Hoogte armsteunen (vanaf zitting): 20,5/27,5/34,2 cm
Lengte armsteunen: 41,5 cm

Gewicht
5,8 kg 

Materiaal
Frame en armsteunen: Stalen buis met coating 
Armlegger: Polypropyleen
Deksel en bril: Polypropyleen
Bevestiging: Aluminium

Onderhoud

130 287

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.
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Etac Optima L toilet-armsteun
Toilet-armsteunen met blokkeersysteem

Extra ondersteuning
De Optima L toilet-armsteun wordt in neergeklapte positie 
geblokkeerd zodat de gebruiker veilig en stabiel kan 
staan. Het unieke blokkeermechanisme is te bedienen 
met één hand. De armlegger is voorzien van een 
afgeronde voorzijde die een comfortabele en zekere grip 
biedt. Optima L kan per stuk of per paar gemonteerd 
worden en is geschikt tot een gebruikersgewicht van 
maar liefst 150 kg.

Etac Optima L Artikelnr.
- Toilet-armsteun E80303006

Afmetingen
Lengte armsteun: 73,5 cm  
Hoogte: 80 cm  
Hoogte, opgevouwen: 149 cm  
Muurplaat: 10,4 x 11 cm 

Gewicht
3,1 kg 

Materiaal
Muurplaat, armsteunbuis en steunpoot: Stalen buis met coating  
Details: Polypropyleen

Onderhoud

150 330

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.
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Goede pasvorm
De armlegger heeft een zachte en afgeronde voorkant 
die de gebruiker goed en comfortabel ondersteunt bij het 
opstaan vanaf het toilet. Met de instelbare voet en de 
grote muurplaat is eenvoudig een goede en stabiele 
montage te realiseren. 

Etac Optima Artikelnr.
- Toilet-armsteun E80303001

Afmetingen
Lengte: 71,5 cm 
Hoogte: 80 cm 
Hoogte, opgevouwen: 147,5 cm 
Muurplaat: 16.5  x 30,4 cm 

Gewicht
2,4 kg 

Materiaal
Muurplaat: Gepoedercoat aluminium 
Armsteunbuis en steunpoot: Stalen buis met coating  
Armlegger: Polypropyleen

Onderhoud

130 287

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.

Etac Optima toilet-armsteun
Stevige en comfortabele toilet-armsteun
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Geschikt voor badkamer of toilet
Etac Rex is een stevige en veilige armsteun, die zekerheid 
biedt bij een toiletbezoek. Door het slimme ontwerp neemt 
de armsteun weinig plek in als ze opgeklapt zijn. Door de 
afgeronde vorm zijn ze altijd goed bereikbaar en eenvoudig 
vast te pakken. Etac Rex is gemaakt om een stabiele en 
veilige steun te geven daar waar de behoefte het grootst is.

Ondersteuning speciaal voor u
Etac Rex is verkrijgbaar in drie verschillende lengtes en kan 
met of zonder steunpoot worden uitgevoerd. De extra steun 
verhoogt het maximale gebruikersgewicht tot 150 kg. Etac 
Rex is eenvoudig te monteren aan de muur en valt niet op 
in de badkamer.   

Etac Rex toilet-armsteun Artikelnr.
- 60 cm E81705010
- 70 cm E81705020
- 70 cm met steunpoot E81705030
- 85 cm E81705040
- 85 cm met steunpoot E81705050

Gewicht
60 cm: 2,7 kg 70 cm: 2,9 kg
85 cm: 3,3 kg Supporting leg: 0,7 kg

Maximaal gebruikersgewicht
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Met steunpoot: 150 kg

Materiaal
Toilet-armsteun: Aluminium, polyurethaan, ABS plastic, polypropyleen
Steunpoot: Aluminium, polyamide, TPE, RVS

Kleur
Wit met grijze details.

Onderhoud

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.

Kenmerken

Etac Rex toiletarm-steun
Stevige en veilige armsteun

Comfortabele greep
De driehoekige vorm van de armsteun zorgt 
voor een stabiele en natuurlijke handgreep.

Stabiel en veilig
Het materiaal en de constructie bieden 
zekerheid op de momenten dat het nodig is. 
Ook verkrijgbaar met steunpoot.

Eenvoudig schoon te maken
Door de gladde oppervlakken is de armsteun 
eenvoudig schoon te maken.

Mooi en eenvoudig
Neemt opgeklapt weinig ruimte in beslag. 
Door de afgeronde vorm is de Etac Rex goed 
vast te pakken en uit te klappen.

Verkrijgbaar in 3 lengtes, met of zonder steunpoot
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 In bad
Comfortabele en veilige oplossingen voor in bad.



Etac Fresh badplank
Funtionele badplank

Het origineel
De Etac Fresh badplank is meermaals onderscheiden 
voor zijn ontwerp en uitstekende functionaliteit. De Fresh 
badplank is een goed doordacht concept. De zijkanten 
van de badplank zijn breed uitgevoerd voor een maximale 
ondersteuning bij transfers, terwijl het midden smal is 
voor een eenvoudige persoonlijke verzorging. De Fresh 
badplank heeft ook een bakje voor zeep en shampoo. 
Etac Fresh geeft vele prijzen gewonnen en is wereldwijd 
toonaangevend geworden in ontwerpen van badplanken.

Etac Fresh badplank Artikelnr.
- 69 cm E81600011
- 74 cm E81600021
- 69 cm met handgreep E81600014
- 74 cm met handgreep E81600024

Afmetingen
Lengte: 69/74 cm 
Breedte: 36 – 27 – 30 cm  
Dikte: 4 cm 
Binnenmaat bad:
Fresh 69 cm: max. 63,6 cm, min. 39 cm 
Fresh 74 cm: max. 68,6 cm, min. 43,2 cm 

Gewicht
Fresh 69 cm: 2,1 kg  
Fresh 74 cm: 2,3 kg 

Materiaal
Polypropyleen 
Montageproppen: Polypropyleen met TPE

Onderhoud

150 330

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 
5-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 
85°C.

Kenmerken
Veilige montage
De montageproppen aan de hoeken zijn 
eenvoudig te verstellen. Antislip stroken 
fixeren de badplank stevig op de badrand. 
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R82 Orca/Penguin
Bad met badzitje

De Penguin is een comfortabel badzitje dat in in de Orca badkuip  of 
in een gewone badkuip gebruikt kan worden. Het biedt niet alleen 
ondersteuning voor hoofd en bovenlichaam maar ook grote 
bewegingsvrijheid voor armen en benen, zodat het kind langer  
in bad kan blijven zitten. Dankzij de zuignappen blijft de Penguin 
stevig vastliggen op alle gladde oppervlakken.

De Orca badkuip maakt het mogelijk om de perfecte werkhoogte te 
kiezen. Het bad heeft mooi gevormde ronde randen en veel ruimte 
onder het frame. De Orca heeft een hygiënisch glad oppervlak 
waardoor het gemakkelijk te reinigen is.

.

R82 Orca/Penguin Artikelnr.
- Penguin 87702
- Orca 87550

Afmetingen
Lengte x breedte Orca (binnenmaat): 86 x 40 cm
Lengte Penguin: 56 - 72 cm
Breedte Pengiun (smalste punt): 16 cm

Maximaal gebruikersgewicht
Orca: 50 kg
Penguin: 20 kg
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De Manatee is zo vormgegeven dat het kinderen goed ondersteunt in 
de juiste positie voor gebruik in het bad of onder de douche.

Het ontwerp van de Manatee is erop gericht het kind in precies de 
goede zithouding te plaatsen. De diepte van de zitting is instelbaar, 
zodat het badstoeltje met het kind kan “meegroeien” en dus vele 
jaren mee kan.

R82 Manatee Artikelnr.
- Maat 0, blauw 882005
- Maat 1 , blauw 882015
- Maat 1, rood 882014
- Maat 2, blauw 882025
- Maat 2, rood 882024
- Maat 3, blauw 882035
- Maat 3, rood 882034

Afmetingen
Zitbreedte: 33-40 cm
Zitdiepte: 22-47 cm
Rugleuninghoogte: 43-64 cm

Maximaal gebruikersgewicht
50-75 kg

R82 Manatee
Ligondersteuning voor in bad 
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Etac Beauty
Ergonomisch ontworpen producten voor persoonlijke verzorging

Etac Beauty lichaams- en rugspons
De Beauty lichaams- en rugspons is ontworpen om het 
lichaam eenvoudig te bereiken en te reinigen. De spons 
is effectief zonder te veel water te absorberen waardoor 
deze licht en in balans blijft. Het handvat is ovaal en 
biedt met zijn oppervlak een goede grip. De bekleding 
van de spons is afneembaar en vervangbaar.

Etac Beauty Artikelnr.
- Lichaamsspons E80210076

- sponsbekleding (2 stuks) E80210103
- Rugspons E80210080

- sponsbekleding (2 stuks) E80210104
- Haar-wasborstel E80210078

Lengte
Lichaamsspons: 38 cm 
Rugspons: 77 cm
Haar-wasborstel: 36 cm

Gewicht 
Lichaamsspons: 112 g 
Rugspons: 203 g 
Haar-wasborstel: 112 g 

Materiaal
Polypropyleen en TPE 
Spons: Katoen met  polytheen 

Etac Beauty 
lichaamsspons

Etac Beauty rugspons

Etac Beauty  
haar-wasborstel
De Etac Beauty haar-wasborstel 
vervangt de vingers bij het 
aanbrengen en inmasseren van 
shampoo. Het ontwerp van de 
handgreep voorkomt een hoge 
belasting van handen, armen of 
schouders.
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Etac Beauty kam en haarborstel
Er zijn twee lengtes verkrijgbaar voor de kam en 
haarborstel. Het korte model is in de regel te gebruiken 
als de gebruiker zonder problemen met de hand het oor 
kan aanraken. De lange versie is geschikt wanneer de 
gebruiker niet hoger dan de schouder kan aanraken. 
Beiden zijn gebogen uitgevoerd zodat de vorm van het 
hoofd gevolgd wordt. De kam biedt comfort en controle 
bij de haarverzorging.

Etac Beauty universeel handvat
Een nagelvijl is veelal haast onmogelijk te hanteren 
met zwakke of stijve vingers. Plaats de nagelvijl in 
een universeel handvat en het zal veel eenvoudiger 
gaan. 

Het brede einde van het handvat kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor een tandenborstel of scheermes. 
Het handvat ligt goed in de gehele hand en is daardoor 
eenvoudig in gebruik.

Etac Beauty Artikelnr.
- Haarborstel E80210072
- Haarborstel, lang E80210074
- Kam E80210068
- Kam, lang E80210070
- Universeel handvat E80210082

Lengte
Haarborstel: 29/37 cm  
Kam: 30/37 cm 
Universeel handvat: 11 cm

Gewicht
Haarborstel: 102/112 g  
Kam: 80/90 g 
Universeel handvat: 45 g 

Materiaal
 Polypropyleen en TPE
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"Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking"

Kijk voor meer productinformatie en het laatste nieuws op
Etac.com/nl en R82.nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: Etac.com/nl


