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Etac Swift Wit Grijs Lagoon 
green

Blauw

– douchekruk 81701610 81701410 81701710 81701510
– douchekruk met  
armsteunen

81701620 81701420 81701720 81701520

– douchestoel met  
rugleuning en armsteunen

81701630 81701430 81701730 81701530

– douchekruk laag 81701450
– douchestoel laag met 
rugleuning en armsteunen

81701460

Kleuren

 
Afmetingen
Totale hoogte met rugleuning: 80 – 95 cm  
Totale hoogte Swift laag, met rugleuning: 72.5–80 cm 
Totale breedte kruk: 54 cm 
Totale breedte inclusief armsteunen: 54.5 cm 
Totale diepte: 50 cm  
Totale diepte Swift laag: 46.5 cm 
Afstand tussen armsteunen: 45 cm 
Zithoogte: 42 – 57 cm  
Zithoogte Swift laag: 34.5–42 cm 
Zitoppervlak: 54 x 41cm

Gewicht
Swift douchekruk: 3.1 kg 
Swift douchekruk laag: 2.9 kg 
Swift douchestoel: 4.7 kg 
Swift douchestoel laag: 4.5 kg

Materialen
Zitting: Polypropyleen 
Poten: Aluminium, polyamide 
Voeten: TPE  
Zitbekleding: Polyethylene

Max. gebruikersgewicht
Max gebruikersgewicht: 160 kg

Onderhoud

Reinig of desinfecteer het product met een niet-schurend reinigingsmiddel, met een pH 
waarde tussen de 5 en 9. Of reinig het met een 70% desinfectiemiddel. Is geschikt voor 
speciale reinigingscabines tot 85°C, voor maximaal 3 minuten. 

Etac Swift douchestoel

Veilig en duurzaam in gebruik 
Al 20 jaar lang zorgt de Etac Swift ervoor dat gebruikers 
van de douchestoel zich veilig en zelfverzekerd voelen in 
de badkamer. 

Bij Etac worden de producten ontworpen met het oog 
op veiligheid, hygiëne en duurzaamheid. De Swift 
douchestoel voldoet aan de Europese en internationele 
gestelde eisen, waardoor hij bestand is tegen intensief 
gebruik en het vervangen van onderdelen. De Swift gaat 
gemiddeld 10 jaar mee en wordt standaard geleverd met 
5 jaar garantie.

Lagoon 
greenGrey Blue

Aanpasbare ondersteuning 
De Etac Swift douchestoel wordt compleet (met 
armsteunen en rugleuning) geleverd en is modulair, 
naar wens, op- en af te bouwen. De stoel is perfect voor 
wanneer rompstabiliteit van belang is. De Swift is ook 
als douchekruk te gebruiken, waarbij de openingen aan 
de zijkanten voor een stabiele houvast zorgen. Door 
armsteunen toe te voegen aan de kruk, biedt dit extra 
ondersteuning tijdens het opstaan. Voor extra comfort 
zijn er zit- en rugkussens verkrijgbaar.

Etac Swift 
douhestoel

Etac Swift
douchekruk met armsteunen

Etac Swift 
douchekruk

White
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Features

Twee hoogtes en vier kleuropties
De Swift douchestoel- en kruk heeft een maximaal 
gebruikersgewicht van 160kg en is verkrijgbaar in 
twee verschillende maten. De lage uitvoering kan in 
vier verschillende hoogtes ingesteld worden. De hoge 
uitvoering kan in zeven hoogtes ingesteld worden. 

De hoogteverstelling kan ook gebruikt worden om 
de Swift iets naar voren te laten kantelen. Op die 
manier wordt het opstaan gemakkelijker gemaakt. De 
douchestoel is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw, wit 
en lagoon green.

Accessoires

In hoogte verstelbaar 
Gemakkelijk in hoogte verstelbaar dankzij de 
klik en duw techniek. De ovale vorm voorkomt 
dat de telescopische poten kunnen draaien 
tijdens het maken van de aanpassing. 
Er zitten geen losse onderdelen aan die 
verkeerd geplaatst kunnen worden.

Gemakkelijk aanpasbaar
Dankzij het modulaire ontwerp zijn zowel 
de rugleuning als armsteunen afneembaar, 
zonder gebruik te maken van gereedschap. 
Gemakkelijk naar wens aan te passen.

Altijd stabiel
Oneffenheden in de vloer worden moeiteloos 
opgevangen dankzij anti-slip poten, zelfs tot 
meerdere centimeters. 

Toegankelijk
De structuur van de zitting, het gladde 
oppervlak en de royale uitsparingen bieden 
veiligheid en comfort.

Rugleuning
Afneembare, modulaire rugleuning die 
eenvoudig met de hand vast te klikken is. 
Grijs ..................................................84006181
Lagoon green .................................. 84006198
Blauw .............................................. 84006183
Wit ................................................... 84006196

Zeepbakje
Eenvoudig aan de zijkant van de zitting te 
monteren. Inclusief een ingebouwde douche 
houder.

Grijs  ................................................ 80209266

Rugbekleding
De anti-slip bekleding voelt warm aan, voor 
extra comfort. Gemakkelijk te reinigen en 
vast te klikken.

Grijs ................................................. 84005072

Armsteunen (per paar)
Afneembare, modulaire armsteunen die 
zonder gereedschap vast te klikken zijn.  
Grijs ................................................. 84006184
Lagoon green .................................. 84006199
Blauw .............................................. 84006186
Wit ....................................................84006197

Zitbekleding
De anti-slip bekleding voelt warm aan en 
biedt extra comfort tijdens het douchen. 
Gemakkelijk te reinigen en vast te klikken.

Grijs  ................................................ 84005073
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Etac is wereldwijd 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 de cliënten, 
maar ook voor de familie en zorgverleners.

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

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


