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Etac Swift 
duschstol

Etac Swift
duschpall med armstöd

Etac Swift 
duschpall

Etac Swift Vit Grå
– Duschpall 81701610 81701410
– Duschpall med armstöd 81701620 81701420
– Duschpall med ryggstöd och armstöd 81701630 81701430
– Duschpall låg 81701450
– Duschstol låg med ryggstöd och armstöd 81701460

Färg

 
Dimensioner
Totalhöjd med ryggstöd: 80 – 95 cm  
Totalhöjd Swift låga modellen med ryggstöd: 72.5–80 cm  
Totalbredd, pall: 54 cm  
Totalbredd, med armstöd: 54.5 cm 
Djup: 50 cm  
Djup Swift låg: 46.5 cm  
Bredd mellan armstöd: 45 cm  
Sitshöjd: 42 – 57 cm 
Sitshöjd Swift låg: 34.5–42 cm 
Sitsyta: 54 x 41cm

Vikt
Swift duschpall: 3.1 kg 
Swift duschpall låg: 2.9 kg 
Swift duschstol: 4.7 kg 
Swift duschstol låg: 4.5 kg

Material
Sits: Polypropylen 
Ben: Aluminium, polyamid 
Doppskor: TPE  
Mjuksits: Polypropylen

Max brukarvikt
Max brukarvikt: 160 kg

Rengöring

Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel  
och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70% desinfektionssprit.  
Produkten tål rengöring i kabinettdiskdesinfektor i 85°C i 3 minuter.

Etac Swift duschstol /duschpall
Former som underlättar
Swift är en prisbelönt duschpall/duschstol som bygger på funktionalitet och 
enkelhet. Swift kan vara allt från en enkel duschpall till en komplett duschstol, 
beroende på hur behoven ser ut.

Grå

En lägre och en högre modell
Swift duschpall/stol har en max brukarvikt på 160 kg och finns i en 
lägre och en högre modell. Den lägre har 4 olika höjdinställningar 
och den högre modellen har 7 olika höjdinställningar. 

För att underlätta uppresning kan Swift även vinklas framåt en 
aning genom att man höjer bak-kanten med ett håls nivåskillnad. 
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Detaljer

Tillbehör

Lättjusterad höjd 
Höjden är lätt att reglera, utan lösa delar,
med de teleskoperanade benen.

Anpassningsbar
Enkel att anpassa med ett ryggstöd och 
armstöd som enkelt kan monteras eller tas 
bort vid behov.

Står stadigt på golvet
De mjuka doppskorna anpassar sig efter
ojämna golvytor och har en form och ett
material som gör att de inte glider.

Säker yta
Sitsens antihalkmönster ger säkerhet och 
stabilitet.

Ryggstöd
Avtagbart, modulärt ryggstöd som lätt
sätts på plats utan verktyg.

Grå....................................................84006181
Vit .................................................... 84006196

Tvålkopp
Fästes på sitsens sida. Inbyggd hållare för 
duschhandtag.

Grå .................................................. 80209266

Mjukdyna rygg
De mjuka dynorna ger en omedelbar varm 
känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på 
plats.

Grå................................................... 84005072

Armstöd par
Avtagbara, modulära armstöd som lätt sätts 
på plats utan verktyg.

Grå................................................... 84006184
Vit .....................................................84006197

Mjukdyna sits
De mjuka dynorna ger en omedelbar varm 
känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på 
plats.

Grå .................................................. 84005073
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“Vi vill att 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


