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Etac Rex  
Toalettarmstöd
För trygghet nära toaletten



Etac |Skapar möjligheter2 Bad & Toalett | Etac Rex toalettarmstöd

Etac Rex toalettarmstöd
För en modern och stilren känsla

Passar alla badrum
Etac Rex är ett stadigt och säkert armstöd gjort för att 
skapa trygghet nära toaletten. Den moderna designen 
passar alla badrum även om ytan är begränsad. 
Armstöden ligger tätt mot väggen i uppfällt läge och tar 
inte upp onödig plats. De är dessutom konstruerade för 
att garantera en mjuk och smidig nedfällning. Etac Rex 
har material av högsta kvalitet - för att ge ett stabilt grepp 
och tryggt stöd där det behövs som bäst.

Stöd för just dig
Rex toalettarmstöd finns i tre olika längder och har 
varianter med eller utan stödben. Välj längd  beroende på 
badrum, toalett och det personliga behovet. Stödbenet 
ökar den maximala brukarvikten till 150 kg.

Armstöden monteras enkelt på väggen och smälter lätt in 
i badrumsmiljön.

Etac Rex toalettarmstöd Art. nr.
Toalettarmstöd Rex 60 cm 81705010
Toalettarmstöd Rex 70 cm 81705020
Toalettarmstöd Rex 70 cm medstödben 81705030
Toalettarmstöd Rex 85 cm 81705040
Toalettarmstöd Rex 85 cm med stödben 81705050

Vikt
Vikt 60 cm: 2.7 kg
70 cm: 2.9 kg
85 cm: 3.3 kg
Stödben: 0.7 kg

Maximal brukarvikt
Maximal brukarvikt Etac Rex 60/70 cm: 135 kg 
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med stödben: 150 kg

Material 
Aluminium, polyuretan, ABS plast, polypropen.Stödben: Aluminium, TPE, rostfritt stål.
Färg Vit med vulkangrå detaljer

Rengöring

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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Egenskaper

Tillbehör

Bekvämt grepp
Armstödets triangulära form ger ett stadigt 
och naturligt handgrepp.

Enkel att rengöra
Med rena, släta ytor är armstödet både 
stilrent och enkelt att rengöra.

Stabil och säker
Material och konstruktion av hög kvalitet ger 
säkerhet när den behövs som mest. Etac Rex 
finns även med stödben om extra stabilitet 
önskas.

Smart design
Armstöden tar väldigt liten plats i uppfällt 
läge men den vinklade formen gör dem lätta 
att nå, få grepp om och fälla ner.

Toalettpappershållare 
Toalettpappershållare i rostfritt stål som fästs 
i armstödet.
 81706001

Förvaringskorg
Förvaringskorg i polyester/mesh som fästs i 
armstödet.
 81706003

Skruvsats
Kan användas för montering i betong, 
plywood eller trä.
T6S 8x80 DIN 571 A2 81706004
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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


