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Etac Hi-Loo med fast montering
Smidiga toalettsitsförhöjare med 
stabilt stöd utan klämrisker
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Toalettsitsförhöjare med stor variation 
och många möjligheter
Hi-Loo passar de flesta toaletter och sitter ordentligt på plats. Hi-Loo finns både med och 
utan armstöd. 

Armstöd för säkert och tryggt 
sittande
Armstöden ger ett säkert och tryggt sittande och 
underlättar vid förflyttning till och från toaletten. 
Dessutom är armstöden både uppfällbara och avtagbara 
men kan även fixeras i nedfällt läge. Om det är ont 
om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt 
använda Hi-Loo med bara ett armstöd. Armstöden kan 
aldrig avmonteras i nedfällt läge vilket ytterligare ökar 
säkerheten för brukaren.

Två olika höjder
Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm eller 10 cm. 
Förhöjarna har stora friktionselement som ger bra stöd 
mot porslinet. Den ergonomiskt designade sitsen har 
urtag för intimhygien både fram- och baktill. Sitsen 
är också uppfällbar och avtagbar vilket underlättar 
rengöring.

Produktnamn Art. nr
Hi-Loo fast 6 cm 80301106
Hi-Loo fast 10 cm 80301107
Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm 80301316-2
Hi-Loo delmont med armstöd fast 10 cm 80301317-2
Hi-Loo delmont med armstöd snedställd 80301318-2

Mått
Höjd på armstöd ovanför sits: 23 cm 
Bredd mellan armstöd: 49 cm 
Yttermått armstöd: 60 cm
Längd framkant till bakkant: 46 cm 
Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm
Sittringens innermått: Bredd/Djup: 19,5/27 cm

Mått porslin
Fästhål till inre framkant: minst 35,5 cm
CC-mått mellan infästningshålen 128-202 mm

Max brukarvikt
150 kg

Vikt
Hi-Loo fast 6 cm: 2,6 kg
Hi-Loo fast 10 cm: 3,4 kg
Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm: 4,9 kg
Hi-Loo delmont med armstöd fast 10 cm: 5,8 kg
Hi-Loo delmont med armstöd snedställd: 5,0 kg

Material
Armstödsrör: Pulverlackerade stålrör
Armstödsbricka: Polypropen
Lock och sittring: Polypropen
Fästanordning: Aluminium & Polypropen

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.

Hi-Loo
Hi-Loo med fast montering 
är en stabil, säker och 
diskret toalettförhöjning 
som uppskattas för sin 
enkelhet. 

Hi-Loo med vinklade 
armstöd
Hi-Loo II har vinklade armstöd. 
Dessa används med fördel på 
väggmonterade toaletter då de 
tar mindre plats mot väggen i 
uppfällt läge. Hi-Loo II packas 
i en mindre  förpackning vilket 
ger logiska och miljömässiga 
fördelar.
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Tillbehör

Detaljer

Fästsats
Underlättar vid montering på porslin där det 
är trångt undertill vid infästningen.
Art.nr 8030 1052

Fäste för hållare till signalanordning
Art.nr 8030 3038

Fäste för signalanordning
Art.nr 8030 3027

Anpassningssats
Ger utökat utrymme mellan infästning och 
 vattentank.Art.nr: 80304002
Passar produkter med serienummer från 
och med 80742 (Supporter II) och 73223 
(Supporter ställbar)

Toalettpappershållare
Komplett. Fästes på armstöd. 
Art.nr 8303 0001

Kantstoppsats Hi-Loo II 
Komplett 
Art.nr 8030 1030

Tvärslå 605 mm
Art.nr 8030 3034

Snäpplås
Med snäpplåsfunktionen fäster man smidigt 
 sitsen på plats och det är enkelt att lyfta bort 
sits en för rengöring.

Armstöd
Armstödsplattorna har en rundad form för att 
alltid ge ett stadigt grepp vid uppresning.

Stor anläggningsyta mot porslinet
Fästets skoning har stor anläggningsyta och 
 sitter säkert på plats vid montering.

Rymligt och säkert sittande
Armstödets form och infästning ger bra stöd 
samtidigt som det ger gott om utrymme utan 
klämrisker.

Bekväm och funktionell
Den ergonomiskt designade sitsen har urtag 
för intimhygien både fram- och baktill.

Rena och släta ytor med säkerhet-
en i fokus
Hi-Loo har rena ytor. Infästningen har 
säkerhets detaljer som gjorts orangea för att 
synas bättre.

Hi-Loo snedställd
Personer som har nedsatt 
rörlighet i knä och höft har 
ofta svårt att sätta sig och 
resa sig. Därför finns även 
Hi-Loo med vinklad sits. Den 
vinklade sitsen är 10 cm hög 
baktill och 6 cm hög framtill.



“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 10 cm.


