Produkt information
Ny

Nyt produkt til serien af toiletforhøjere - Etac My-Loo
fastmonteret, også velegnet til væghængte toiletter
Etac My-Loo har et enestående design som passer ind i ethvert badeværelsesmiljø. En funktionel toiletforhøjer
med høj komfort som er meget nem at montere, også på væghængte toiletter. Toiletforhøjeren er desuden
udviklet med fokus på sikkerhed og støtte og har et unikt patenteret armlæn, som giver brugeren en god
oplevelse.

- Etac My-Loo skaber muligheder!

En ny generation af toiletforhøjere fra Etac,
der er udviklet i et smukt design uden at gå på
kompromis med funktionalitet og sikkerhed.
Det første produkt i denne serie var Etac MyLoo løstmonteret toiletforhøjer, og nu lanceres
Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer.

- Top-monteres på væghængte
toiletter uden gennemgående bolte!

Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer er
meget velegnet til montering på væghængte
toiletter. Produktet er udviklet, så det
imødekommer den udvikling der er i både
private boliger og plejeboliger, hvor man i
større udstrækning monterer væghængte
toiletter.
Ved topmontering skal tilkøbes monteringssættet som også indeholder støtteben.
Topmontering fastholder samme høje
brugervægt: 200kg.
-Et selvstændigt liv med værdighed!
Etac My-Loo gør det muligt for brugere med
reduceret mobilitet eller problemer med
balancen at besøge toilettet selvstændigt og
sikkert.
Det forhøjede sæde og de stabile armlæn gør
det nemmere at sætte sig og rejse sig igen. De
bløde linjer og den store åbning gør My-Loo
velegnet til de fleste brugere. Den er udviklet
til at falde i med badeværelsesmiljøet og har
et design, som giver optimal komfort og
tilgængelighed.
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Unikke patenterede armlæn

De robuste højdejusterbare armlæn sikrer
stabil støtte og kan tilpasses individuelt. Vælg
mellem 3 højder for at opnå den bedste
støtte. Med det smarte system til fastgørelse
af armlæn bagerst på toiletforhøjeren, er der
rigeligt plads omkring sædet og dermed ingen
risiko, for at bruger kan blive klemt.

Montering i en god
arbejdsstilling

Nu er det blevet endnu mere enkelt at
montere en Etac toiletforhøjer. Etac My-Loo
fastmonteret toiletforhøjer monteres ovenfra,
og det foregår enkelt og nemt ved hjælp af
praktiske snapmøtrikker.
Det samme gør sig gældende for armlænene,
som ligeledes monteres i fæstet ovenfra.
Etac My-loo serien er helt ideelle
toiletforhøjere også til små badeværelser.

Kan leveres i 5 forskellige modeller
Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer kan leveres i forskellige modeller. Med eller uden armlæn og i
sædehøjderne 2, 6 og 10 cm. Armlæn kan eftermonteres.

2 cm,
med armlæn

6 cm,
uden armlæn

6 cm,
med armlæn

Produktnavn

Beskrivelse

My-Loo toiletforhøjer 2 cm
My-Loo toiletforhøjer 6 cm
My-Loo toiletforhøjer 10 cm
My-Loo toiletforhøjer 6 cm
My-Loo toiletforhøjer 10 cm

Fastmonteret, med armlæn
Fastmonteret, med armlæn
Fastmonteret, med armlæn
Fastmonteret, uden armlæn
Fastmonteret, uden armlæn

Lanceres fra

10 cm,
uden armlæn

10 cm,
med armlæn

Art.nr.

HMI nr.

80301510
80301511
80301512
80301513
80301514

126701
127005
127008
127011
127013
Uge 47, 2020

OBS: Vores nuværende produkter i dette segment, fastmonteret Hi-Loo og Supporter, forbliver i sortimentet.
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Tilbehør
Blødt sæde

Topmonteringssæt

Ergonomisk formet og
dejligt blødt. Yder
ekseptionel
trykaflastning og
behagelig støtte.

For toiletter uden
gennemgående bolte. Må
kun benyttes med de
medhørende støtteben. Kan
monteres i huller der er Ø20
mm.

Støtteben

Toiletpapirsholder

For ekstra stabilitet.
Øger max. brugervægt
fra 150 kg til 200 kg.
Sammenklappelige.

Monteres på armlænet.

Opbevaringskurv

Tværstang

Monteres på armlænet.

En sikker støtte at holde fast
i. Monteres på armlænene.
60,5 cm.

Armlæn
Sælges i par (en højre
og en venstre).

Produktnavn
Toiletpapirholder
Opbevaringskurv
Støtteben
Blødt sæde, gråt
Armlæn, par
Tværstang
Topmonteringssæt
Lanceres fra
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Beskrivelse

Højre og venstre
Højre og venstre
60,5 cm
Skruesæt Ø20 inkl. støtteben. (For bl.a. væghængte toiletter)

Art. nr.
80301601
80301602
80301603
80301604
80301606
80303034
80301626
Uge 47, 2020
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