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Etac Supporter
Stabilt och funktionellt
armstöd för toaletten.

Etac Supporter toalettarmstöd
Supporter är ett bekvämt och stabilt toalettarmstöd i två varianter som gör det enklare att
gå på toaletten. Armstöden är både uppfällbara och avtagbara. Om det är ont om utrymme
bredvid toalettstolen kan man enkelt använda Supporter med bara ett armstöd. Lock och
sittring ingår för samtliga modeller.

Supporter

Supporter ställbar

Supporter har fast armstödshöjd och vinklade
armstödsrör. Den p
 assar s peciellt bra på väggmonterade
toaletter eftersom armstödens form gör att de kan
fällas upp nära väggen. Supporter packas i en liten
förpackning, vilket är bra för miljö och lagerhållning.
Den är dessutom enkel att montera.

Armstöden på Supporter ställbar är justerbara i tre höjder
och två bredder. På så sätt kan de anpassas för både barn
och vuxna. Armstöden är avtagbara, sidosvängbara och
uppfällbara.
För att få en smalare bredd mellan armstöden kan man
även byta plats på armstöden med dess fästen.

Detaljer
Armstöd

Rymligt och säkert sittande

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

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

Sittring med stor öppning

Rena och släta ytor med 
säkerheten i fokus

Sittringens form är ergonomisk och bekväm
samtidigt som den erbjuder den bästa
åtkomligheten eftersom den har så stor
öppning.
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Supporter har rena ytor. Infästningen har
säkerhetsdetaljer som gjorts orangea för att
synas bättre.
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Tillbehör
Fästsats

Toalettpappershållare

Underlättar vid montering på porslin där det
är trångt undertill vid infästningen.
Art.nr
80301052

Komplett. Fästes på armstöd.
Art.nr

Fäste för hållare till signalanordning

Tvärslå 605 mm

Art.nr

Art.nr

80303038

Fäste för signalanordning
Art.nr

Benämning:
Supporter delmonterad
Supporter ställbar

Mått
Supporter:

Art.nr:.
80303112-2
80303018-2

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

Material

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

Vikt

Supporter: 4,8 kg
Supporter ställbar: 4,8 kg
Max brukarvikt
Supporter: 150 kg
Supporter ställbar: 130 kg

Supporter ställbar:

Rengöring

www.etac.se

80303034

Anpassningssats
80303027

Yttermått: 60 cm
Innermått mellan armstöd: 49 cm
Armstödens höjd ovan porslinets ovankant: 25 cm
Armstödens längd: 41,5 cm
Sittringens öppning: 22 x 28,5 cm
Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm
Längd framkant till bakkant: 46 cm
CC-mått mellan infästningshålen 90–270 mm

Yttermått: 62,0 alt 51,3 cm
Innermått mellan armstöden: 51,2 alt 33,6 cm
Armstödens höjd från sittring: 24 alt 31 alt 37,5 cm
Armstödens längd: 41,5 cm
Sittringens öppning: 22 x 28,5 cm
Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm
Längd framkant till bakkant: 46 cm
CC-mått mellan infästningshålen 90–270 mm

83030001

Design

A&E Design

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.
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“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

