Vuxen | Bad & Toalett

Etac Swift
duschstol / duschpall

Etac Swift duschstol/pall med massor
av funktioner och finesser
Swift är bekväm, stabil och enkel att hantera. Swift anpassas lätt när behoven förändras.
Man monterar på armstöd och/eller ryggstöd genom att enkelt bara trycka dem på plats.

Former som underlättar
De runda och släta formerna gör Swift bekväm att sitta
på samtidigt som den är lätt att hålla ren. Den flexibla
konstruktionen, de lätt utåtvinklade benen samt de
mjuka doppskorna gör att Swift alltid står stadigt på
golvet samtidigt som den anpassar sig efter den som
sitter i stolen.
Swift är också formgiven så att den är självklar att
montera. Det går helt enkelt inte göra fel. Den levereras
i ett platt paket och har låg vikt vilket dessutom gör den
lätt att bära med sig.

Swift med lätt vinklad sits
För att underlätta uppresning kan Swift vinklas framåt
en aning genom att man höjer bak-kanten med ett
håls nivåskillnad. Det kan även utnyttjas vid kraftigt
sluttande golv för att få ett plant sittande. Dock aldrig
mer än ett håls skillnad.

Benämning

Art. nr Grön

Art. nr Grå

Art.nr Blå

81701010
81701020
81701030

81701410
81701420
81701430
81701450
81701460

81701510

Duschpall Swift
Duschpall Swift med armstöd
Duschstol Swift med armstöd
Duschpall Swift låg
Duschstol Swift låg med armstöd
* Endast konsumentförpackning

81701230*

Vikt
Duschpall: 3,1 kg (2,9 kg*)
Duschpall med armstöd: 3,9 kg
Duschstol: 4,7 kg (4,5 kg*)
Max brukarvikt 130 kg

Design

Material

A&E Design

Polypropylen, aluminium

Rengöring

Dimensioner
Sitshöjd: 42–57 cm (34,5–42 cm*)
Totalhöjd: 80–95 cm (72,5–80 cm*)
Sittyta: 54 x 41 cm
Totalbredd, pall: 54 cm
Totalbredd, pall med armstöd: 54,5 cm
Djup: 50 cm
Bredd mellan armstöd: 45 cm

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

* Swift låga modeller
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Detaljer
Enkel montering
Swift är enkel och självklar att montera.

Swift duschstol

Lättjusterad höjd

Swift duschstol är flexibel,
stadig och funktionell.
Allt för att vara en riktigt
bekväm stol i duschen.

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

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.

Välj på tre färger

Swift duschpall
med armstöd
Swift duschpall med
armstöd är en pall som
erbjuder just det lilla extra
stöd vid uppresning som
behövs.

Etac Swift finns tillgänglig i färgerna
grön, grå och blå.

En lägre och en högre
modell
Nu finns Swift i två utföranden,
båda höjdinställbara. Den lägre
har en lägsta sitthöjd på 34,5 cm
från golvet och är ställbar i 4 lägen
till 42 cm sitthöjd. Den högre har
en lägsta sitthöjd på 42 cm och är
sedan ställbar i 7 lägen till 57 cm
sitthöjd. Allt för att tillfredsställa
alla önskemål på olika sitthöjder.

www.etac.se

Swift låg

Swift
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Ryggstöd

Mjukdyna rygg

Grön Art.nr 81701120
Grå Art.nr 84005069
Blå Art.nr 84005071

Grön Art.nr 81701130
Grå Art.nr 84005072

Tvålkopp

Mjukdyna sits

Grön Art.nr 81701140
Grå Art.nr 80209266
Blå Art.nr 81701340

Grön Art.nr 81701132
Grå Art.nr 84005073

Armstöd par
Grön Art.nr 81701110
Grå Art.nr 84005074
Blå Art.nr 84005075

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

Mars 2018

Tillbehör

