
Etac My-Loo
Vastgemonteerde  
toiletverhoger



Etac My-Loo
Etac My-loo is een goed ontworpen toiletverhoger met unieke, gepatenteerde 
toiletarmsteunen en een snelle en eenvoudige montage. De My-Loo is een veilige 
toiletondersteuning, met een hoog comfortniveau en kenmerkt zich door het 
gebruiksgemak. Geschikt voor de meeste toiletpotten en blijft veilig op zijn plaats zitten.

Ontworpen om onafhankelijkheid 
en eigenwaarde te behouden
My-Loo stelt gebruikers met beperkte mobiliteit of 
evenwichtsproblemen in staat om zelfstandig en veilig 
naar het toilet te gaan. De verhoogde toiletbril en stabiele 
armsteunen maken het zitten en opstaan eenvoudiger. 
De extra grote zitopening en uitsparingen maken de 
persoonlijke hygiëne makkelijker. Bij weinig ruimte in de 
badkamer, kan er ook gekozen worden om één of twee 
armsteunen (tijdelijk) te demonteren.

Beschikbaar in vijf uitvoeringen 
Etac My-Loo met vaste montage is verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen en in zithoogtes van 2, 6 en 
10 cm hoog. Er kan gekozen worden voor de My-Loo met 
of zonder armsteunen. Het is de perfecte ondersteuning 
rondom het toilet, zonder hiervoor te hoeven boren in 
wanden of de vloer. Dankzij het moderne en discrete 
ontwerp past de My-Loo prachtig in de meeste 
badkamers. Wordt geleverd met bril én deksel.

Etac My-Loo toiletverhoger vastgemonteerd. Item no.
My-Loo met armsteunen, 2 cm e80301510 
My-Loo met armsteunen, 6 cm e80301511 
My-Loo met armsteunen, 10 cm e80301512 
My-Loo, 6 cm e80301513 
My-Loo, 10 cm e80301514

 

Gewicht
My-Loo met armsteunen, 2 cm: 3.2 kg 
My-Loo met armsteunen, 6 cm: 3.4 kg 
My-Loo met armsteunen, 10 cm: 3.7 kg

My-Loo, 6 cm: 2.2 kg 
My-Loo, 10 cm: 2.4 kg

Maximaal gebruikersgewicht
150 kg 

Inclusief steunpoten, 80301603: 200 kg

Materiaal
Armsteun: Polypropyleen 
Zitting: Polypropyleen 
Bevestiging: RVS, Polypropyleen, TPE 

Design
Myra Industriell Design AB

Onderhoud

     

Reinig het product met een niet-schurend reinigingsmiddel met een pH tussen de 5 
en 9 of met een desinfecterende oplossing van ten minste 70%. Het product kan veilig    
gereinigd worden in een wasruimte op 85°C gedurende 3 minuten.
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Kenmerken
Verstelbare armsteunen
Dankzij de unieke en gepatenteerde 
oplossing kunnen de armsteunen snel en 
eenvoudig in drie verschillende hoogtes op 
en neer bewogen worden, voor de beste 
ondersteuning. De stabiele armsteunen 
geven geen beknellingsgevaar.

Ruim en praktisch
Royale uitsparingen en een extra grote  
toiletopening zorgen voor een uitstekende  
toegankelijkheid. De verhoogde toiletzitting, 
met ruimte rondom de zitting, biedt genoeg 
ruimte voor alle lichaamstypes.

Veilig en comfortabel
Met stabiele, gemakkelijk vast te pakken 
armsteunen en een goed ontworpen zitting, 
maakt de My-Loo elk toiletbezoek veilig en 
comfortabel. Voor extra comfort kan er een 
zachte zitting toegevoegd worden.

Eenvoudige installatie 
De My-Loo kan snel en eenvoudig ge(de-)
monteerd worden dankzij de innovatieve, 
nieuwe oplossing. Praktische moeren maken 
het mogelijk om de verhoogde toiletzitting (en 
armsteunen) van bovenaf te bevestigen en in 
de beugels te klikken.

Stabiel
De My-Loo zit stevig vast en heeft een 
maximaal gebruikersgewicht van 150 
kg. Voor extra ondersteuning en meer 
draagvermogen kunnen de optionele 
steunpoten worden toegevoegd (max. 
gebruikersgewicht tot 200 kg).

Makkelijk schoon te maken
De gladde oppverlakten zijn eenvoudig af te 
nemen met een zachte doek. Verwijder de 
zitting gemakkelijk uit de beugels wanneer 
deze apart van de armsteun gereinigd dienen 
te worden. Eenvoudig weer terug te klikken 
na reinigen. 

Afmetingen

Model Hoogte  
armsteun

Breedte/ 
Lengte Binnenmaten Hoogte

Afstand 
tussen  

armsteunen

Totale  
breedte

Bevestigings- 
breedte 

(max toilet breedte)

Hartmaat 
montage- 

gaten
e80301510 215/245/285 mm 360/400 mm 215/285 mm 20 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

e80301511 175/205/245 mm 360/400 mm 230/360 mm 60 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

e80301512 135/165/205 mm 360/400 mm 230/360 mm 100 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

e80301513 - 360/400 mm 230/360 mm 60 mm - - 400 mm c/c 123-203 mm

e80301514 - 360/400 mm 230/360 mm 100 mm - - 400 mm c/c 123-203 mm

My-Loo met armsteunen  
2 cm

My-Loo met armsteunen  
6 cm

My-Loo met armsteunen  
10 cm

My-Loo  
6 cm

My-Loo  
10 cm
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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.com/nlwww.etac.com/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.com/nl

Accessoires
Soft seat
e80301604 
Ergonomische vorm, zacht en comfortabel. 
Uitstekende drukverlichting en comfortabele 
ondersteuning. 
Materiaal: Polyurethaan

Steunpoten
e80301603
Voor extra stabiliteit. Verhoogt max. 
gebruikersgewicht tot 200 kg. Opklapbaar. 
Materiaal: aluminium, polyamide, 
polypropyleen, TPE, roestvrij staal 

Mandje
e80301602
Bevestiging aan armleuning
Materiaal: polyamide, polyester / mesh, 
roestvrij staal 

Armsteunen
e80301606 
Per paar, links en rechts. 
Materiaal: Polypropyleen

Montageset voor blinde gaten
e80301626
Voor toiletten zonder montagegaten (blinde 
fitting). Mag alleen gebruikt worden in 
combinatie met de steunpoten. Geschikt voor 
bevestigingsgaten van Ø20 mm. Materiaal: 
aluminium, polyamide, roestvrij staal, EPDM

Closetrolhouder
e80301601
Bevestiging aan armsteun
Materiaal: Polyamide, roestvrij staal

Dwarsstang
e80303034
Een veilige steun om aan vast te houden. 
Wordt bevestigd aan armsteunen. 60,5 cm 
Materiaal: Aluminium, polyethyleen


