Etac Relax duschsits
Smart design för trygghet och
komfort

Etac Relax duschsits
Skandinavisk design med flexibel funktionalitet

Omsorg in i minsta detalj
Etac Relax är framtagen för att göra duschupplevelsen
trygg och njutbar. Design, funktion och säkerhet är
väldigt viktigt för oss och här presenteras det i en
diskret väggmonterad sits. Du sitter skönt tack vare den
mjuka ergonomiska formen som också erbjuder varierat
sittande och bra åtkomlighet. Alltid nära, men eftersom
den är uppfällbar så tar den inte någon onödig plats.

Anpassad för dig
Etac Relax finns i två olika färger och sex olika varianter
för att kunna möta dina behov. Duschsitsen kan enkelt
kompletteras med tillbehör som stödben eller ryggstöd.

Egenskaper
Stor stadig sits
Stor och stadig sittyta när den är nedfälld
och väldigt diskret i uppfällt läge.

Etac Relax duschsits
Vit
Vit, med armstöd
Vit, med stödben
Vit, med armstöd och ryggstöd
Vit, med armstöd och stödben
Vit, med armstöd, ryggstöd och stödben
Vulkangrå
Vulkangrå, med armstöd
Vulkangrå, med stödben
Vulkangrå, med armstöd och ryggstöd
Vulkangrå, med armstöd och stödben
Vulkangrå, med armstöd, ryggstöd och stödben

Art.nr
81703010
81703020
81703030
81703060
81703040
81703050
81708000
81708010
81708020
81708050
81708030
81708040

Material
Färg: Vit, vulkangrå
Max brukarvikt Med/utan stödben: 150/125 kg
Material Sits: Polypropen
Armstöd: Aluminium och TPE
Ben: Aluminium och rostfritt stål
Doppskor: TPE

Funktionell design
Formen på sitsen erbjuder möjlighet till
varierat sittande för bland annat bättre
åtkomlighet.

Greppvänliga armstöd
De fällbara armstödens form och material
erbjuder ett tryggt och säkert grepp.

Enkel att montera

Underhåll

Med endast tre stycken fäst-punkter så
blir installationen snabb och enkel.
Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde
5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.
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Sex varianter – i vitt och vulkangrått
Relax duschsits

Relax duschsits med stödben

Relax duschsits med armstöd

Relax duschsits med armstöd och
stödben

Relax duschsits med armstöd och
ryggstöd

Relax duschsits med armstöd,
ryggstöd och stödben

Tillbehör
Ryggstöd, mjukt

Stödben

Mjukt värmereflekterande ryggstöd.
Fästs enkelt på väggen med kardborrefäste.
Vit81704060

För extra stabilitet och för användare upp till
150 kg. Stödbenen är individuellt ställbara
för att säkerställa en bekväm sitthöjd och en
optimal anpassning till golvet.
Vit81704050
Vulkangrå81708070

Etac Relax Skruvsats
För montering i trä/plywood eller betong.
Satsen innehåller skruvar och pluggar.
Art.nr
84006130

www.etac.se
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Lean on us. Stay Yourself.
Etac S.P.A. Collection består av Rex toalettarmstöd,
Flex stödhandtag och Relax duschsits. Alla har sin unika funktion men
samspelar för att ditt badrum ska vara så bekvämt, snyggt och
säkert som möjligt. Och för att du ska kunna fortsätta vara dig själv.
“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

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

