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Etac Hi-Loo med kantstopp
Den enkla, stabila och komfortabla  
förhöjningen för toaletten
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Hi-Loo med kantstopp
Hi-Loo med kantstopp är en upphöjd toalettsits som både sitter 
säkert och är enkel att lyfta av. Hi-Loo är mycket komfortabel tack 
vare den ergonomiska utformningen. Urtag både fram och bak ger 
hög åtkomlighet för intimhygien. 

Två olika höjder
Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm och 10 cm. Utöver 
detta är Hi-Loo enkel att rengöra tack vare sina släta ytor.

Enkel att lyfta av
Hi-Loo monteras enkelt på toalettstolen och man lyfter av 
Hi-Loo utan att ändra inställningar av kantstoppen. Detta 
förenklar när man vill göra rent eller ta bort sitsen för en 
annan användare eller när man vill ha en förhöjning att 
ta med på resan.

Hi-Loo finns i höjderna 
6 och 10 cm.

Hi-Loo Art. nr
med kantstopp 6 cm 80301065
med kantstopp 10 cm 80301105
med kantstopp och lock 6 cm 80301067
med kantstopp och lock 10 cm 80301101

Mått
Yttermått: Djup/bredd 39/36 cm
Öppning: Djup/bredd 27/20 cm

Material
Förhöjare: polypropen 
Kantstopp: ABS/PC

Vikter
6 cm: 1,1 kg 
10 cm: 1,5 kg

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.

Max brukarvikt: 
150 kg

Design: 
A&E Design
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Säker placering
De friktionsgummiklädda kanststopparna 
är justerbara för att passa till porslinets 
form. Detta gör att Hi-Loo sitter stadigt 
och säkert och passar alla vanliga 
toalettstolar.



“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

Hi-Loo med kanstopp 10 cm.


