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Handy vägghandtag, raka

Handy vägghandtag, vinklad

Producerad av 
Gordon Ellis & Co

Etac Handy 
Ett stabilt vägghandtag med många användningsområden

Handy ger trygghet och stabilitet vid toalett- och badrums besök. Det är designat för att 
 passa in i alla miljöer och materialen är framtagna för att minimera risken att halka.

Ett säkert grepp 
Den dolda skruvinfästningen och den ergonomiska 
 utformningen ger en trygg och behaglig känsla. Den 
aluminiumförstärkta konstruktionen gör att Handy tål 
mycket stora belastningar, upp till 160 kg.

Handys inlägg av mjukt antihalkmaterial ger ett säkert 
grepp. Handy finns i olika längder, både raka och 
vinklade, för att passa alla behov.

Limma vägghandtag i badrum. 
Slipp vattenskador!
Alla fastighetsbolag vill minska håltagning i badrum.  
Etac och EB Solution har lösningen så du slipper borra i 
kakel när du sätter upp vägghandtaget Handy från Etac.

En adapter, som består av en rostfri platta med gängade 
hål limmas först upp på kaklet. Sedan skruvar du fast 
handtaget i plattan med de korta skruvarna.

Vi rekommenderar inte att limma på kakel som är av 
äldre datum utan att först ha kontrollerat att kakel och 
fogmassa är av god kvalitet. Diskutera med fastighets-
ägaren innan om du är osäker.

När du vill ta bort handtaget så ”sågar” du genom 
limfogen med en pianotråd, och tar sedan bort 
limresterna med en  rakbladsskrapa.  
Klart! Inga hål efter vägghandtaget.

Limmet har mycket god hållfasthet. Vi använder två    
miljö vänliga lim, Cascos SuperFix eller Loctite 5616. 

Handtag med förmonterad 
adapter beställs från  
EB Solution.
För mer teknisk information 
kontakta EB Solution AB, 
Sallarängsgatan 3  
431 37 Mölndal  
Telefon: 031-27 37 00  
Mobil: 0705-81 81 50 
E-post: urban@ebsolution.se

Vägghandtag Etac Handy Artikel nr.

Handy, rak, 30 cm 80210040
Handy, rak, 40 cm 80210042
Handy, rak, 60 cm 80210044
Handy, vinklad, 40 cm 80210046

 Skruvar/fästelement ingår ej.

Max användarvikt 160 kg

Material Polypropylen, Aluminiumrör innanför

Design Producerad av Gordon Ellis

Underhåll

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel 
med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produk-
ten kan även rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter. 

Går att 
limma!


