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Etac Cloo
Stabil och modern toalettsitsförhöjare  
som enkelt kan regleras i höjd  
och vinkel. 
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Etac Cloo – funktion och  
flexibilitet i en produkt
Cloo är en höjdjusterbar toalettsitsförhöjare som kombinerar flexibilitet och enkelhet. 
Designen är behaglig och diskret för att vara bekväm för användaren och passa in i 
badrummet. Formerna gör också att den är hygienisk och enkel att rengöra.

Stabil och bekväm
När vi utvecklade Cloo, ville vi skapa en höjdreglerbar 
toalettsitsförhöjare som är lika enkel för den som 
installerar liksom för den som ska använda den 
dagligen. Därför gjorde vi Cloo slät och ren med enkla 
förhöjningsklossar för de olika höjderna. Sitsen tas lätt 
bort för till exempelvis rengöring och armstöden är både 
uppfällbara och avtagbara. Cloo har många genomtänkta 
funktioner och några av dem kan du läsa mer om på 
nästa sida.

Produktnamn Art. nr
Cloo 80301204
Cloo med armstöd 80301214

Mått
Höjd på armstöd ovanför sits: 21 cm 
Totalbredd utan armstöd:40 cm
Totalbredd med armstöd: 60 cm
Bredd mellan armstöd: 49 cm
Sitshöjd 6/10/14 cm
Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm
Sittringens öppning: Djup 29 cm /Bredd 22 cm

Mått porslin
Fästhål till inre framkant: minst 35,5 cm
CC-mått mellan infästningshålen 128-202 mm

Max brukarvikt
150 kg

Vikt
Utan armstöd: 3.3 kg 
Med armstöd:  4.8 kg 

Material
Polypropylen
Fäste: Aluminium 
Förhöjningsklossar: Polyamid

Rengöring

3 min

85°C
185°F

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Cloo finns tillgänglig med 
eller utan armstöd.
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Detaljer

Tillbehör

Enkel att montera
Cloo består av fäste, sits och armstöd, enkla 
att montera med snabbkopplingar och allt görs 
utan verktyg.

Enkel att rengöra
De släta ytorna och möjligheten att fälla upp 
sitsen gör Cloo hygiensk och enkel att rengöra.

Enkel att reglera i sitshöjd och vinkel
Cloo kan monteras i sitshöjd 6, 10 eller  
14 cm. För att uppnå högsta läge behövs extra 
förhöjnings klossar vilka finns som tillbehör. 
Sitsen kan också vinklas framåt, vilket 
exempelvis underlättar för användare med 
höftproblem.

Stabila armstöd
Armstöden kan fällas upp oberoende av 
varandra eller låsas vid sitsen. Det går också 
bra att montera endast ett armstöd.

Armstöd, par
Material: Polypropylen 
Art. nr 80301222

Extra förhöjningsklossar
Extra förhöjningsklossar till 14 cm höjd. 
Material: Polyamid 
Art. nr 80301221



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se
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Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


