
Etac Cross 6 
De meest verstelbare 
rolstoel, nu nog beter 
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Een passie voor mogelijkheden
Dit is het verhaal van een sterke passie voor mogelijkheden, gecombineerd met typisch Zweedse praktische 
innovatieve oplossingen. Als rolstoelfabrikant hebben we bij Etac een schat aan ervaring, die we dagelijks 
inzetten voor de gebruikers. 

Omdat we geloven dat iedereen in staat moet zijn om een vrij en onafhankelijk leven te leiden en zijn dromen 
na te kunnen jagen, ongeacht zijn fysieke omstandigheden.
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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

Rolstoelen
Etac R82 ontwikkelt en produceert optimaal verstelbare rolstoelen voor een actieve houding, optimaal comfort en 
functionaliteit. Een divers assortiment met uitgebreide reeks accessoires aangepast aan de behoefte van de  
gebruiker. Een rolstoel voor iedereen.  



Heupbreedte is wat telt
De zithoogte van de Cross 6 is instelbaar tussen de 
32 en 53,5 cm: met één frame! Het ontwerp van de 
wielposities geeft optimale stabiliteit in relatie tot de 
geïnstalleerde zithoogte. Elke uitsparing biedt vier asgat-
posities. Verreweg de meeste gebruikers passen in het 
korte zitframe*. Bestel de juiste rolstoel door - simpelweg 
- de heupbreedte te meten.

*Het korte zitframe in combinatie met een 3A rugsysteem is geschikt 
voor de meeste gebruikers tot een lengte van 190 cm. Overweeg een 
lang zitframe bij een lengte vanaf 185 cm.

Let op: indien een Intram rugleuning wordt toegepast (ook bij Cross 6 
Comfort) gelden andere maten, zijn de verstelmogelijkheden beperkter 
en kan vaak beter gekozen worden voor een lang zitframe.
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De juiste rolstoel. Direct 
Verspil geen tijd meer aan beoordelingen en metingen, 
maar bepaal alleen de benodigde zitbreedte voor de 
gebruiker. Al het andere is daarna eenvoudig in te 
stellen.

Cross 6 is voor en door het beste welzijnssysteem 
ter wereld gemaakt: het Scandinavische systeem. 
Waar elke aanpassing de tijd waard is en iedereen 
meetelt.

Etac Cross 6 
De meest verstelbare kruisframe-rolstoel die er is.

Tijdbesparend
De nieuwe Cross 6 is nog beter instelbaar 
dan zijn voorganger al was. Professionals 
bevestigen dat de Cross 6 snel en 
gemakkelijk naar wens aan te passen is.
 
Cross 6 – Gemaakt in Zweden.   
Omdat iedereen de juiste rolstoel 
verdient.
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Etac Cross 6 COMFORT
De Etac Cross 6 COMFORT combineert maximaal comfort met uitstekende functionaliteit. 

Optimaal zitcomfort en rijgedrag
Speciaal voor de Nederlandse markt bestaat deze  
uitvoering van de Etac Cross 6, in een specifieke  
configuratie voor u opgebouwd.

De Cross 6 Comfort is standaard uitgevoerd met een 
Intram Tulprugleuning, een Intram vlak gepolsterde zit-
ting, massieve banden, anti-kiep, lange armleggers met 
armleggerhoezen en Prio comfort beensteunen.

 

Eenvoudig in te stellen
Het instellen van de Cross 6 is eenvoudig en 
vereist een minimum aan gereedschap om aan 
de individuele behoeftes van de gebruiker 
te voldoen. 

De Etac Cross COMFORT is ook verkrijgbaar 
in de XL variant, met een maximaal 
gebruikersgewicht van 160 kg.

Details
Intram zitsysteem
De velours Intram tulprugleuning biedt 
goede ondersteuning van de rug voor 
een comfortabele zithouding. Samen met 
de gepolsterde zitting biedt het Intram 
zitsysteem hoogwaardig comfort.

Ongekend zithoogte-bereik
Met het Cross 6 zijframe realiseert u 
moeiteloos een framehoogte tussen 32 en 
53,5 cm. Herinzetbaarheid is gewaarborgd.

Uitstekende rij-eigenschappen
De Cross 6 COMFORT heeft een dubbel 
kruisframe en evenaart de stijfheid van een 
vastframe rolstoel. Goede rij-eigenschappen 
zijn gegarandeerd. 

Veelzijdige mogelijkheden
Uitgebreid assortiment aan opties en 
accessoires. Cross 6 Comfort kan desgewenst 
ook worden uitgerust met alle andere 
polsterdelen van het Intram-assortiment. 



Functies - Tijdbesparend
Ontworpen in samenwerking met de beste professionals ter wereld, in elke fase:  van productontwikkeling en ontwerp, 
via productie tot het verzamelen van gebruikerservaringen. Deze verbeteringen helpen de artsen en zorgverleners tijd 
te besparen.

6  Etac Cross 6 Etac | Creating Possibilities

Zwart -01 Grijs -78 Wit -92

Framekleuren

Snelste wielverstelling
De intuïtieve wielverstelling is de snelste in 
de branche. Nieuw ontwerp voor stabiliteit in 
verhouding tot zithoogte. 44 posities.

De riem zelf positioneren
Een nieuwe, eenvoudige manier om de riem te 
positioneren. 

Twee maten zitframes
Het korte zitframe wordt voor het grootste 
gedeelte van de gebruikers ingezet. Bespaart 
tijd tijdens het bestellen. 

Anti-kiep
Inzetbaar voor het gehele zithoogte-bereik van 
21 cm, snel en eenvoudig. Altijd per paar.

In hoogte instelbare duwhandvatten
Snel en eenvoudig te verstellen naar de 
gewenste hoogte middels een cliplock (niet 
voor Intram rugleuningen).

Voor elk lichaamstype/vorm
Stel eenvoudig - en desgewenst asymmetrisch- 
de individuele ondersteuning van de 
rugleuning in.

Behoud van sterkte
Het rolstoelframe behoudt gedurende de 
gehele levensduur haar ongekende stijfheid; 
gegarandeerd. 

Eenvoudig de juiste heuphoek
Het instellen van de juiste heuphoek is nu 
eenvoudig en geeft een hoorbaar klikgeluid na 
correct instellen.
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Cross 6 Artikelnummer Totale breedte Zitdiepte vanaf  
rugbuis

Transport- 
gewicht

35 cm kort 13240101 55,5 cm 36-49 cm 10,4 kg
35 cm lang 13240102 55,5 cm 42-55 cm 10,7 kg
37,5 cm kort 13240103 58,0 cm 36-49 cm 10,5 kg
37,5 cm lang 13240104 58,0 cm 42-55 cm 10,8 kg
40 cm kort 13240105 60,5 cm 36-49 cm 10,6 kg
40 cm lang 13240106 60,5 cm 42-55 cm 10,9 kg
42,5 cm kort 13240107 63,0 cm 36-49cm 10,7 kg
42,5 cm lang 13240108 63,0 cm 42-55 cm 11 kg

45 cm kort 13240109 65,5 cm 36-49 cm 10,9 kg
45 cm lang 13240110 65,5 cm 42-55 cm 11,2 kg
47,5 cm kort 13240111 68,0 cm 36-49 cm 11 kg
47,5 cm lang 13240112 68,0 cm 42-55 cm 11,3 kg
50 cm kort 13240113 70,5 cm 36-49 cm 11,1 kg
50 cm lang 13240114 70,5 cm 42-55 cm 11,4 kg

47,5 cm kort 13123111 68,5 cm 36-49 cm 11,6 kg
47,5 cm lang 13123112 68,5 cm 42-55 cm 11,8 kg
50 cm kort 13123113 71,0 cm 36-49 cm 11,7 kg
50 cm lang 13123114 71,0 cm 42-55 cm 11,9 kg
52,5 cm kort 13123115 73,5 cm 36-49 cm 11,8 kg
52,5 cm lang 13123116 73,5 cm 42-55 cm 12 kg
55 cm kort 13123117 76,0 cm 36-49 cm 12 kg
55 cm lang 13123118 76,0 cm 42-55 cm 12,2 kg
57,5 cm kort 13123119 78,5 cm 36-49 cm 12,1 kg
57,5 cm lang 13123120 78,5 cm 42-55 cm 12,3 kg
60 cm kort 13123121 81,0 cm 36-49 cm 12,2 kg
60 cm lang 13123122 81,0 cm 42-55 cm 12,4 kg

Cross 6 Comfort Artikelnummer Totale breedte Zitdiepte vanaf 
rugbuis

Transport- 
gewicht

35 cm kort e13246001 56,0 cm 43-47 cm 10,4 kg
35 cm lang e13246002 56,0 cm 47-51 cm 10,7 kg
37,5 cm kort e13246003 58,5 cm 43-47 cm 10,5 kg
37.5 cm lang e13246004 58,5 cm 47-51 cm 10,8 kg
40 cm kort e13246005 61,0 cm 43-47 cm 10,6 kg
40 cm lang e13246006 61,0 cm 47-51 cm 10,9 kg
42,5 cm kort e13246007 63,5 cm 43-47 cm 10,7 kg
42,5 cm lang e13246008 63,5 cm 47-51 cm 11 kg
45 cm kort e13246009 66,0 cm 43-47 cm 10,9 kg
45 cm lang e13246010 66,0 cm 47-51 cm 11,2 kg
47,5 cm kort e13246011 68,5 cm 43-47 cm 11 kg
47,5 cm lang e13246012 68,5 cm 47-51 cm 11,3 kg
50 cm kort e13246013 71,0 cm 43-47 cm 11,1 kg
50 cm lang e13246014 71,0 cm 47-51 cm 11,4 kg

Cross 5 XL Comfort Artikelnummer Totale breedte Zitdiepte vanaf 
rugbuis

Transport- 
gewicht

47,5 cm kort e13126111 68,5 cm 43-47 cm 11,6 kg
47,5 cm lang e13126112 68,5 cm 47-51 cm 11,8 kg
50 cm kort e13126113 71,0 cm 43-47 cm 11,7 kg
50 cm lang e13126114 71,0 cm 47-51 cm 11,9 kg
52,5 cm kort e13126115 73,5 cm 43-47cm 11,8 kg
52,5 cm lang e13126116 73,5 cm 47-51 cm 12 kg
55 cm kort e13126117 76,0 cm 43-47 cm 12 kg
55 cm lang e13126118 76,0 cm 47-51 cm 12,2 kg
57,5 cm kort e13126119 78,5 cm 43-47 cm 12,1 kg
57,5 cm lang e13126120 78,5 cm 47-51 cm 12,3 kg
60 cm kort e13126121 81,0 cm 43-47 cm 12,2 kg
60 cm lang e13126122 81,0 cm 47-51 cm 12,4 kg

 
 De gegeven gewichten en afmetingen kunnen 2% afwijken. 

Framehoogte voor 
32–53,5 cm 

Framehoogte achter 
32–51,5 cm 

Rughoogte 
32-45 cm met std. Cross 3A rugframe. 

Rughoogte met Cross 3A  
hoge versie 
38-51 cm 

Transportbreedte 
32 cm

Totale hoogte 
74-128 cm

Totale lengte 
102-122 cm 

Lengte opgevouwen 
76-92 cm

Max. gebruikersgewicht 
Cross 6 / Cross 6 Comfort 135 kg 
Cross 5 XL / Cross 5 XL Comfort 160 kg

 
Cross 5 XL  Artikelnummer Totale breedte Zitdiepte vanaf 

rugbuis
Transport- 
gewicht
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Etac 3A rugsysteem
Gemaakt om te voldoen aan de meest strenge eisen van revalidatie-professionals. 

Ability Based SeatingTM

De optimale rug-instelling gaat uit van de 
mogelijkheden van de gebruiker en probeert 
deze te vergroten. Door ondersteuning op de 
juiste plek wordt de balans verbeterd en kan 
de gebruiker actiever zitten. 

Direct perfecte pasvorm
Zijsteunen, drukverdelers en wiggen zijn 
voorbeelden van eenvoudige onderdelen om 
direct de perfecte vorm te creëren.

Rompstabiliteit is de kern
Het creëren van voldoende 
bekkenondersteuning is de eerste stap 
naar rompstabiliteit. De rughoek en de 
onderste spanbanden zijn de belangrijkste 
instrumenten om het bekken te 
ondersteunen.  

How to Shape Up
Een slechte zithouding kost bijzonder veel 
energie. Wanneer een rolstoelgebruiker 
actief wil kunnen zijn, is een goede rug-
ondersteuning belangrijk. Lees meer over het 
instellen van de Cross 3A op onze website.

Er bestaat geen andere rugleuning die vergelijkbaar 
is met het Etac 3A rugsysteem. Ontdek de diverse 
positioneringsmogelijkhedenen en hoe deze bereikt 
kunnen worden zonder dure rugondersteuningssystemen 
te gebruiken. Pas de vorm en ondersteuning direct aan, 
ook wanneer de gebruiker in de rolstoel zit. Het resultaat is 

direct zichtbaar en de ondersteuning kan altijd aangepast 
worden naar de behoeftes. Het 3A rugsysteem is een uniek 
hulpmiddel om aan positioneringsdoelen te voldoen, op 
basis van individuele capaciteiten en de lichaamsvorm van 
de gebruiker. Om mobiliteit en zelfstandigheid te verbeteren. 
Dit noemen we Ability Based SeatingTM. 
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Uitstekend aanpassingsvermogen
De 3A rugleuning heeft verschillende slimme instelmogelijkheden voor een uitstekend aanpassingsvermogen aan 
de gebruiker. De combinatie rugleuning- en heupsteunverstelling maakt verschillende positioneringsmogelijkheden 
mogelijk.

3A staat voor ‘Angulus’, ‘Altitudo’ en ‘Altus’ - Latijnse woorden die staan voor hoek, hoogte en diepte. Hieronder zijn 
enkele voorbeelden terug te vinden van wat bereikt kan worden met een Cross 3A rugsysteem.

Verstelbare hoogte van de rugleuning
Verstelbaar tussen 32 - 45 cm 

Verstelbare hoek tussen zitting en rugleuning (heup)
Verstelbaar van –5º tot +20º 

Verstelbare lendenhoek
Verstelbaar van -16º tot +16º 

Verstelbare zitdiepte
Tot 7 cm extra zitdiepte 

Rughoogte
Verstelbaar van 32 tot 45 cm. 
Hoge uitvoering: verstelbaar van 38 tot 51 cm 

Rughoek
Standaard instelling +2º, verstelbaar –5 tot +20º.

Lumbale hoek
Standaard instelling +7º, verstelbaar van -16º tot +16º

Rugbespanning en rugbekleding
6 verstelbare rugspanbanden met klittenband. Gepolsterde rughoes met grijs velours, 
mesh of platilon bekleding. 

Zitdiepte 3A rugsysteem
Kort frame: 36 - 49 cm - Lang frame: 42 – 55 cm  
Voorzijde: de zitdiepte kan worden ingekort met 5 cm  
Achterkant: de zitdiepte varieert, afhankelijk van de ruginstelling. Door gebruik te maken 
van een zitmat-verlenger en het verstellen van de rughoek, kan de zitdiepte verder  
vergroot worden met maximaal 7 cm 



Intram zitsysteem 
Een uitstekend gepolsterd zitsysteem voor de Etac Cross 6 en Cross 5 XL

De Etac Cross 6 kan worden uitgevoerd met gepolsterde zittingen en rugleuningen: het Intram zitsysteem. Door de 
Intram rugleuningen en zittingen kan de actieve rolstoel ook worden gebruikt als semi-actieve of passieve rolstoel.

Het Intram zitsysteem biedt een uitstekend zitcomfort door de keuze voor uitsluitend hoogwaardige materialen. De 
zitpolstering is uitgevoerd in een hoogwaardig koudschuim.

Uitstekend zitcomfort
De zittingen in Comfort-uitvoering met traagschuim zijn voorzien van een extra onderlaag waardoor er nog wat extra 
schokdemping is en de zitbotten worden opgevangen voordat het laagste punt wordt bereikt. Met de taludzitting willen 
we bereiken dat het bekken wordt gestabiliseerd en niet achterover kantelt waardoor het contact met de rugleuning 
kleiner zou worden. Het talud is op een dusdanige wijze vormgegeven dat de hoogte aan de voorzijde nauwelijks groter 
is dan bij een vlak gepolsterde zitting. Hierdoor blijft de mogelijkheid aanwezig om te trippelen en neemt de effectieve 
zithoogte nauwelijks toe ten opzichte van een vlakke zitting.

De ophanging van de zittingen is door middel van verzonken haken waardoor het verschil in zithoogte ten opzichte van 
de zitmat is slechts 4,5 cm bedraagt.

De rugleuningen zijn eveneens uitgevoerd
met een hoogwaardig koudschuim; de 
polstering is op een zodanige manier 
aangebracht dat vergroeiingen als kyfose 
er in de meeste gevallen in wegvallen. 
Dit is mede te danken aan de basis die aan 
de onderzijde open is en voorzien is van 
instelbare banden. Hierdoor is ook de 
her-inzetbaarheid van deze rugleuningen 
gewaarborgd. Verder is de laterale 
ondersteuning zo aangebracht dat de 
heupen vrij blijven.
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Vlakke zitplank
Afbekleed in zwart antislip.

Drempelzitting
Afbekleed in zwart antislip en 
voorzien van een 5 of 7,5 cm 
hoge drempel.  

Vlak gepolsterde zitting
Voorzien van koudschuim. 
Ook leverbaar in Comfort-
uitvoering met traagschuim 
polstering. Afbekleed in 
donkergrijs velours of platilon. 

Taludzitting
Voorzien van koudschuim of 
met traagschuim polstering. 
Standaard afbekleed in 
platilon. 

Hoge rugleuning
Naspanbaar en gepolsterd 
met een hoogwaardig 
koudschuim. Voorzien van 
laterale ondersteuning.

Voorzien van een houten 
basis met open onderzijde 
en vijf met klittenband 
naspanbare banden. 
Afbekleed in donkergrijs 
velours of platilon. Rughoogte 
56 cm.

De rugleuningen zijn 
voorzien van een uitgekiend 
ophangsysteem waardoor het 
mogelijk is om met één hand 
de rugleuning te monteren. 
Hiervoor dient de rolstoel te 
worden uitgevoerd met het 
Cross 2 rugframe

Tulprug
Naspanbaar en gepolsterd met 
een hoogwaardig koudschuim 
en voorzien van laterale onder-
steuning. 

Voorzien van een houten basis 
met open onderzijde en vier 
met klittenband naspanbare 
banden. Afbekleed in  
donkergrijs velours of platilon. 
Rughoogte 45 cm. 

Cliplocks
Voor borging van de voorste 
twee zittinghaken in het 
rolstoelframe (optioneel). 

Starlock zitkussen
Luchtcel zitkussens met 
excellente drukverdeling en 
onbegrensde mogelijkheden 
voor positioneren. Kan op een 
slappe zitmat of op een vlakke 
zitplank geplaatst worden. 
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3A rugframe
In hoogte, diepte en hoek instelbaar.
Rughoogte 38-51 cm. Standaard uitgevoerd 
met een gepolsterde rugbekleding in grijs 
velours. 

Standaard beensteun
Afneembaar en wegzwenkbaar. 
Standaard uitgevoerd met opklapbare en in 
hoogte en hoek instelbare voetplaten.

Voor- en achterwielen
24” achterwielen met massieve banden 
en aluminium hoepels. 6,5” massieve 
voorwielen met standaard balhoofden en 
medium voorvorken. 

Zitkussen 
Anatomisch gevormd zitkussen.
56 cm lang. Op maat te snijden voor de juiste 
zitdiepte. 
Bekleding: grijs velours. 

Remmen recht
Drukrem met rechte remhendel.
 

Armsteunen met kleding- 
beschermer
Uitneembaar en in hoogte instelbaar  
met inbus. 
Armleggerlengte 26 cm.  

Standaard uitvoering Cross 6 en Cross 5 XL

Armleggerpolstering platilon
Lange armsteunen (36 cm) met 
kledingbeschermer, in hoogte instelbaar. 
Voorzien van gepolsterde armleggerhoezen 
in platilon

Vlak gepolsterde Intram zitting
Voorzien van koudschuim interieur en platilon 
bekleding.

Intram Tulprug
Afbekleed in grijs velours. Voorzien van 
naspanbare singelbanden en laterale 
ondersteuning.

Prio comfort beensteun
Afneembaar en wegzwenkbaar, voorzien 
van gepolsterde kuitplaat en kniepolstering. 
Lengte-compenserend. Inzetbaar vanaf 
zitbreedte 42,5 cm. 

Voor- en achterwielen
24” achterwielen met massieve banden 
en aluminium hoepels. 6,5” massieve 
voorwielen met standaard balhoofden en 
medium voorvorken.

Stokhouder
Inclusief lus.
Te monteren aan de linker- of rechterzijde

Standaard uitvoering Cross 6 Comfort en Cross 5 XL Comfort
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Accessoires
Gepolsterde hoofdsteun
Te monteren op de duwbeugel of Intram 
rugpolsterdelen. In hoogte, diepte en hoek 
instelbaar.
Met afneembare en wasbare velours hoes.

Hoofdsteunhuisje
Verkrijgbaar in een versie voor Intram 
rugleuningen en een versie voor 3A 
rugleuningen.

Dijbeensteun met foampad
Te monteren aan bestaande armsteun. 

Rugfixatiebeugel
Biedt extra stijfheid aan het rugframe, 
eenvoudig neerklapbaar.
Standaard op de Cross 5 XL.

Rugwigkussen 
Verkrijgbaar in 15 of 30 cm hoog. 
Materiaal: grijs velours met klitteband.

Rompsteun, wegzwenkbaar
Voor betere onderstening en genoeg ruimte 
om de arm vrij te bewegen. Instelbaar in 
hoogte en diepte. 
Verkrijgbaar in 3 versies. 

Carbon spatborden
In hoogte, diepte en hoek instelbaar

Duwbeugel
In hoogte instelbaar en uitneembaar. 

One-arm drive
Verkrijgbaar in een rechts en linkse 
uitvoering. 
Niet in combinatie met trommelremmen

Anti-kiep telescopisch
Opklapbaar. In hoogte, diepte en hoek 
instelbaar.
Passend voor alle zithoogtes. Altijd per paar

Comfort rugbekleding
Met extra dikke vulling.
Ook geschikt voor de hoge 3A rugleuning. 
Materiaal: grijs velours. Optioneel bedrukt 
met uw logo

Incontinentie rugbekleding
Incontinentiehoes voor 3A rugleuning.
Materiaal: Dartex. Waterafstotend, 
afneembaar met een natte doek en wasbaar 
op 90°C. 
Optioneel bedrukt met uw logo. 
Alleen voor de 3A standaard rughoogte

 Airmesh rugbekleding
Gepolsterde 3A rughoes met ademende 
bekleding met open structuur. 
Alleen voor de 3A standaard rughoogte.

Spaakbeschermers
Transparant of met grijs Etac logo. 
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Accessoires
Beensteun kleine hoek / kleine 
hoek en extra kort
Brengt de voetenplaten 5 cm naar achteren.
Alleen in combinatie met 4" of 5" voorwielen. 
Ook verkrijgbaar in korte versie en met 
vergrendeling. 

Prio Comfort beensteun
Afneembaar en wegzwenkbaar, voorzien 
van gepolsterde kuitplaat en kniepolstering. 
Lengte-compenserend. Inzetbaar vanaf 
zitbreedt 42,5 cm. 

Comfort beensteun model 1
Afneembaar en wegzwenkbaar. Optioneel te 
combineren met kuitplaatophanging en  
gepolsterde kuitplaat. 

Comfort beensteun model 3
Afneembaar en wegzwenkbaar. Optioneel te 
combineren met kuitplaatophanging en  
gepolsterde kuitplaat. Lengte-compenserend. 

Comfort beensteun model 3 met 
kunststof kuitplaat
Afneembaar en wegzwenkbaar. Lengte- 
compeserend 

Gipsbeensteun
Met afzonderlijk kussen. 
Instelbaar in hoogte, diepte en hoek. 
Wegzwenkbaar. 
Exclusief voetenplaat

Armleggerkussen
Zacht gepolsterd en extra breed (8x40 cm). 
Te monteren op de lange armsteun.

Centrale voetenplaat
Opklapbaar en instelbaar in hoogte, diepte 
en hoek. Voetplaatpolstering optioneel 
verkrijgbaar.

Vergrote voetplaten
Vergroot de voetplaatdiepte. 
Te monteren op standaard voetplaat.

Kuitband
Verwijderbaar, verstelbaar in lengte. 
Kuitbandpolstering optioneel verkrijgbaar.

Hakband
Verstelbaar in lengte. 
Niet in combinatie met vergrote voetplaten.

Kuitplaatpolstering
Losse hoes t.b.v. kunstof kuitplaat model 3.
Materiaal: Dartex of grijs velours..

Voetplaatpolstering
Voor extra comfort. 

Hemiplegie armlegger
In hoek instelbaar te monteren op de lange 
(36 cm) armsteun. Bekleed met afneembare 
hoes in grijs velours.
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Amputatiesteun
Instelbaar in hoogte, diepte en hoek.
Links of rechts te monteren.
Bekleding: grijs velours of Dartex. 

Incontinentie zitkussen
Met incontinentiehoes. 
Waterafstotend, afneembaar met een natte 
doek en wasbaar op 90° C. 
Lengte 46 cm, breedte 35-40 cm. 
Lenge 50 cm, breedte 42,5–60 cm.

Zitdieptevergroter 3A
Extra singel aan de achterzijde voor 7 cm 
extra zitdiepte.

Heupgordel
Met druk knopen, verstelbaar in lengte.
Traploos te monteren in een montagesleuf.

Werkblad
Transparant. 
Te monteren op lange armsteunen

College-werkblad
Verstelbaar in diepte en breedte. Zijdelings 
opklapbaar.
Bevestigen op armsteunbeugels.
De hoogte wordt ingesteld met behulp van de 
armsteun. 

Stokhouder
Inclusief lus.
Te monteren aan de linker- of rechterzijde. 

Remmen met verlengde remhendel
Neerklapbare remhendel voor zijdelingse 
transfer. 

Eénhandige rembediening 
Verkrijfbaar voor de rechter- of linkerzijde. 
Kan in combinatie met trommelremmen.

Pelvic Stabilizer
Contour inleg in het standaard zitkussen, te 
plaatsen in de hoes.

Zitdieptevergroter Intram
Bouwt het Intram rugframe 6 cm meer naar 
achteren

Trommelremmen
Standaard ruimte tussen hendel en handvat, 
100 mm.  
Voor mensen met kleinere handen.  
Ruimte tussen hendel en handvat, 75 mm

Verbredingsset
Vergroot de ruimte tussen de armsteunen en 
de totale breedte van de rolstoel met 2 cm.

Verbrede balhoofden
Verplaatst het voorwiel 3 cm naar de 
buitenzijde. 
Totale breedte van rolstoel blijft gelijk.

Verlaagde balhoofden
Voor 4” en 5” voorwielen, voor extra kleine 
zithoogte.

Accessoires
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Etac is werelwijd toonaangevend in ergonomische hulpmiddelen en apparatuur 
voor het helpen van mensen. Ons hart ligt bij het leveren van oplossingen die 
de kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de 

familie en zorgverleners.

Kijk voor meer nieuws of productinformatie op  
www.etac.com/nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686 
E: info.holland@r82.com
W: Etac.com/nl


