Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Meerkat Ståstøtte - Polstring for spænde
Meerkatten har mange smarte features b.la.– ski spænd for hurtig og sikker justering i små trin.
Efter indstilling kan der være behov for at polstre spændet, derfor tilbyder vi nu ekstra polstring til eftermontering.
Den ekstra polstring til Meerkat spænderne kan benyttes til både bryst- og bækkenstøtte og leveres i sæt med 2 stk.

Tilbehør Meerkat Ståstøtte- Højdejusteringskit for daglig justering af
knæ-, bryst- og bækkenstøtte
Der findes allerede én slags justeringskit – 31124026, som består af et sæt fingerskruer for sideværts justering af
knæstøtter. Vi udvider nu programmet med et ekstra justeringskit.
Knæ-, bryst- og bækkenstøtter kan alle justeres i højden. Til denne justering anbefaler vi et gander greb der kun optager meget lidt plads og er en hurtig justeringsmulighed. Vær opmærksom på, at dette nye kit kun indeholder 1 gander
greb, da der er et forskelligt antal støtter på Meerkatten.

Ny

Ny

Polstring for ski spænd

Justeringskit

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Polstring for ski spænd
Daglig justeringskit, højde

Passer til Meerkat bryst- og bækkenstøtte
Passer til Meerkat knæ-, bryst-, og bækkenstøtte
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Caribou Ståstøtte - Justeringsbeslag for faste sidestøtter
Kombination af sidestøtter og skulderstøtter på Caribou har altid været mulig ved valg af sidestøtter med PU puder, da
beslagene herpå kan nå hele vejen rundt.
Det er nu også muligt at kombinere faste sidestøtter og skulderstøtter, ved at montere et sæt beslag, der muliggør
sideværst justering.
Beslagene monteres i skinnerne bag på Caribou ståstøtten, og sidestøtterne påsættes herefter og justeres i ønsket
højde og bredde.

Tilbehør Caribou Ståstøtte - Gjord til sidestøtte
For ekstra støtte, kan man på Caribous sidestøtter med PU puder montere en gjord over brugers bryst eller hofte.
Gjordene til dette formål fås i tre størrelser, som passer til de tre størrelser sidestøtter. Nu tilbyder vi også str. 4.
Den nye str. gjord kommer som en konsekvens af en alternativ måde, at montere den på. I stedet for at montere
gjorden foran mellem de to sidestøtter, kan den monteres mellem beslaget og sidestøtten, så den går bagom sidestøtten istedet for.
At montere gjordene således kræver at de er længere end vanligt. Derfor bestilles gjorden en størrelse større end
sidestøtten, den nye gjord str. 4 er således anvendelig i forbindelse med sidestøtte str. 3 (31861102-3).

Ny

Ny

Justeringsplade for faste sidestøtter

Gjord til sidestøtte

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Justeringsbeslag for faste sidestøtter
Sidestøttegjord str. 4

Passer til Caribou faste sidestøtter
Passer til Caribou sidestøtte str. 3
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Caribou Ståstøtte- Lige beslag for sidestøtter
Efter kundeønske lanceres en ny type beslag til mellemstykker varenr. 31861106-1,-2, -3 og -4.
Beslaget bruges til at udligne den forskel som er imellem monteringskinnen i ståstøtten og mellemstykket når der
anvendes sidstøtter.
Sidestøtter til Caribou har varenr. 31861102-1, -2 og -3.

Ny

Lige beslag for sidestøtter

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Lige beslag Caribou sidestøter

Passer til Caribou sidestøtter
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Wombat Aktivitetsstol - Ekstra Fix-locks til sædet
Alle Wombat Living og Wombat Solo Aktivitetsstole leveres med formonterede fix-locks – to foran og to bagved.
Ved brug af nogle veste og seler, som bl.a. kombinationsselen kan ekstra fastgørelsespunkter være ønskelig.
Derfor tilbyder vi nu et sæt med to beslag, med to fix-locks for montage på hver side bagerst på sædet, for flere fastgørelsespunkter.
Dette nye tilbehør kan benyttes på sæder str. 1 og 2; på sæder str. 3 findes allerede et indbygget beslag til ekstra fixlocks.

Tilbehør Wombat Aktivitetsstol - Beslag til håndbetjening
Wombat Living med el er udstyret med en håndbetjening til højdeindstilling, som kan betjenes enten af bruger eller
af en hjælper. Håndbetjeningen er udstyret med en krog, så den kan placeres forskellige steder på stolen alt efter
præferencer.
Det nye beslag giver endnu en praktisk opbevaringsmulighed til håndbetjeningen, når den ikke benyttes. Beslaget er
monteret foran på sædet og håndbetjeningen klikkes let på plads vha. en magnet.
Håndbetjeningen er således nem at få fat i både for bruger og hjælper.
Beslaget passer på alle Wombat Living modeller med el.
Ny

Ny

Beslag m. ekstra fix-locks

Beslag til håndbetjening

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Fix-lock på plade til sæde
Beslag til håndbetjening

Passer til Wombat str. 1 + 2
Passer til Wombat Living - alle modeller med el.
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Kudu Kørestol - Beslag til kommunikationsudstyr
Vi tilbyde nu et lille beslag, med en diameter på 50 mm til Kudu kørestolen. Dette beslag gør det muligt, at montere
bl.a. en tabletholder eller kommunikationsudstyr.
Beslaget kan monteres enten til højre eller venstre på en Kudu med centralt monteret fodplade, da det fastgøres på
det tværgående rør forest på sædepladen.

Ny

Beslag til kommunikationsudstyr

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Beslag til kommunikationsudstyr

Passer til Kudu
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør x:panda sæde - Sidestøtte - type 0
Vi tilbyder nu en ny sidestøtte, type 0. Sidestøtten kan anvendes til de mindre brugere, som har brug for ekstra støtte.
Mål på puden er: B:9cm og H:10cm.

Tilbehør x:panda sæde - Polstring til borde
Vi tilbyder nu polstring, der følger konturerne og kanterne på x:panda bordene, som tilbehør for ekstra komfort. Polstringen har en blød og glat overflade, som nemt kan tørres af.
Den tilbydes som et komplet sæt med polstring oven på og under bordet – eller som enkelt dele.

Ny

Ny

Sidestøtte type 0

Polstring til borde

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Sidestøtte type 0
Polstring (sæt over/under)
Polstring (under bordet)
Polstring (ovenpå bordet)
Polstring (sæt over/under)
Polstring (under bordet)
Polstring (ovenpå bordet)

(B9 x H10 cm), passer til x:panda
Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)
Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)
Passer til bord str. 1 (svingbart og fast)
Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)
Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)
Passer til bord str. 2+3 (fast) og str. 2 (svingbart)

Indfases fra

2021-03-15 PI NR. J47

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk

Art. nr.
318910301-0
318910725-10
318910725-10B
318910725-10T
318910725-20
318910725-20B
318910725-20T
Uge 10, 2020

6/9

Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør x:panda sæde - Inkontinensbetræk til sæde- og rygpuder
Vi tilbyder nu ekstra betræk til x:panda puderne. De nye betræk, som er inkontinensbetræk, kan aftøres eller vaskes,
og fås i farven sort.
Betrækkene kan leveres i alle størrelser rygpuder og til alle størrelser sædepuder med abduktion.
Ny

Inkontinensbetræk

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, small
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, medium
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 1, large
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, small
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, medium
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 2, large
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, small
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, medium
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 3, large
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, small
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, medium
x:panda, inko. betræk sædehynde str. 4, large

x:panda str. 1, small
x:panda str. 1, medium
x:panda str. 1, large
x:panda str. 2, small
x:panda str. 2, medium
x:panda str. 2, large
x:panda str. 3, small
x:panda str. 3, medium
x:panda str. 3, large
x:panda str. 4, small
x:panda str. 3, medium
x:panda str. 4, large

318911411-82
318911412-82
318911413-82
318911412-82
318911422-82
318911423-82
318911431-82
318911432-82
318911433-82
318911441-82
318911442-82
318911443-82

x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, small
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, medium
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 1, large
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, small
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, medium
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 2, large
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, small
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, medium
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 3, large
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, small
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, medium
x:panda, inko. betræk ryghynde str. 4, large

x:panda str. 1, small
x:panda str. 1, medium
x:panda str. 1, large
x:panda str. 2, small
x:panda str. 2, medium
x:panda str. 2, large
x:panda str. 3, small
x:panda str. 3, medium
x:panda str. 3, large
x:panda str. 4, small
x:panda str. 4, medium
x:panda str. 4, large

318912411-82
318912412-82
318912413-82
318912421-82
318912422-82
318912423-82
318912431-82
318912432-82
318912433-82
318912441-82
318912442-82
318912443-83
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør - Nyt 22" x 1⅜" drivhjul
Standard 22” drivhjul på vores junior kørestole er 1” bred og er enten massive eller luftfyldte – og med eller uden
tromlebremser.
Som et alternativ, og kun som tilbehør tilbyder vi nu et drivhjul med tromlebremse, som er 1⅜” bred. Det kan skiftes
1-til-1 på en eksisterende kørestol, når man ønsker et bredere dæk – til for eksempel bedre udendørs køreegenskaber, for et grovere mønster, eller for et smartere look.

Ny

22" x 1⅜" drivhjul

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

22" x 1⅜" Drivhjul m/tromlebremse, luft, sort
22" x 1⅜" Drivhjul m/tromlebremse, massivt, sort

Passer til Kudo, Cougar, Combi Frame, MultiFrame:x
Passer til Kudo, Cougar, Combi Frame, MultiFrame:x
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Produkt information
Nyt produkt │

Erstatter produkt │

X

Supplement til eksisterende produkt │

Udgår │

Tilbehør Heron bade- og toiletstol - Afstandskit for hoftestøtte
Dette afstandskit indeholder et udvalg af afstandsstykker og bolte. Således er det muligt at yde hoftestøtte og reducere sædebredden i intervallet 35-49 cm 1 cm ad gangen.
Ydermere tilbyder vi et ekstra kit med to 1 cm og to 2 cm afstandsstykker med dertilhørende bolte. Disse kan også
monteres, så reduktionen i sæddebredden sker 1 cm ad gangen. Med dette kit kan sædebredden reduceres helt ned
til 29 cm.

Tilbehør Heron bade- og toiletstol - Buet stang til svingbar sidestøtte
Vi tilbyder nu en buet rustfri stang til de svingbare sidestøtter på Heron.
Stangen er 160 mm lang og har en 25 mm bugning. Den kan kombineres med de tre ekisterende pelot størrelser og
kan benyttes på Heron med eller uden afstandskit for hoftestøtte.

Ny

Ny

Afstandskit for hoftestøtte

Buet stang til svingbar sidestøtte

Produktnavn ny vare

Beskrivelse

Afstandskit for hoftestøtte
Buet stang til svingbar sidestøtte

Passer til Heron hoftestøtter
Passer til Heron
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