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Vi støtter dig. Vær dig selv.
For de fleste af os kommer der et tidspunkt – på grund af alder eller 
noget andet – hvor man har brug for ekstra støtte. Man er ikke lige så 
smidig, man bevæger sig måske ikke som før. Man tænker, at man skal 

opføre sig på en bestemt måde. Men sådan er det ikke.

Etac S.P.A. Kollektion består af Rex armstøtte, Flex støttehåndtag og 

Relax brusebadestol. Alle har hver sin unikke funktion men spiller sammen, 

for at dit badeværelse skal være så enkelt, pænt og sikkert som muligt. Det 

giver dig muligheden for at være dig selv.
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Etac Rex  
toiletarmlæn

At beholde sin selvstændighed i badeværelset er vigtig 
for fortsat at kunne være sig selv. Etac Rex er en stabil 
og sikker armstøtte, designet til at skabe et trygt miljø 
omkring toilettet.

Det moderne design passer ind i alle badeværelser - 
også der hvor pladsen er begrænset.
 

Sikker støtte - hvor man  
mest behøver det
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Din støtte
Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan bestilles 
med eller uden støtteben. Vælg en variant der passer 
dig, dit badeværelse og dine behov. Monteres nemt 
og enkelt på væggen og passer ind i alle badeværel-
sesmiljøer.

Passer til alle badeværelser
Det smarte design gør, at armlænene tager meget 
lidt plads, også når de er slået op. De ligger op ad 
væggen og er ikke i vejen. Og takket være den 
vinklede form, er de altid nemme at nå og få greb 
om. De er konstrueret således de kan foldes ned 
behageligt og smidigt.   

Rex egenskaber

Komfortabelt greb
Armlænets triangulære form giver et fast 
og naturligt greb.

Stabil og sikker
Materiale og konstruktion af høj 
kvalitet giver sikkerhed når det behøves 
mest. Etac Rex fås også med støtteben, 
hvis ekstra stabilitet ønskes.

Nem at rengøre
Med rene, glatte overflader er 
armlænet både stilrent og nemt at 
rengøre. 

Smart design
Armlænene tager meget lidt plads i 
opslået position, og den vinklede form 
gør det let at nå og slå ned igen.
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Etac Flex  
støttehåndtag

Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når 
du har brug for støtte i badeværelset. Med sit 
fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse 
støttehåndtagene på en måde, som passer både 
dig og dit badeværelsesmiljø.

Flexibilitet og frihed
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Lette at opsætte,  
og lette at bruge
Montér med skruer eller lim. Vælg det som passer 
bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandina-
viske design er tilpasset dit badeværelse, og man kan 
vælge mellem 2 farver - hvid og grå. 

Støtten du behøver  
og designet du vil have
Støttehåndtagets materiale, gennemtænkte form og 
overflade giver et ergonomisk og sikkert greb, også 
selvom hænderne eller støttehåndtagene er våde.

Flex egenskaber

Enkle at tilpasse
Modulsystemet opbygges enkelt i den 
længde og form, som passer dig og dit 
badeværelse.

Trygt greb 
Støttehåndtagets gennemtænkte 
form og overflade giver et stabilt greb, 
selvom hænderne er våde. Triangulær 
form og behageligt tommelfingergreb 
øger trygheden.

Skaber muligheder
Du kan sætte så mange støttehånd-
tag sammen som du ønsker, og vælge 
de vinkler der passer dig. Det må om 
noget siges at skabe muligheder.  

Opsætning på to måder
Montér med skruer eller lim. Lim er 
perfekt i de tilfælde, hvor du ikke kan 
eller vil bore i badeværelset.
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Etac Relax  
brusebadestol

Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne 
nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. 
Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som 
kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på 
kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet 
nemt kan foldes op.

 

Ingen unødvendig plads.  
Ingen unødvendig bekymring.
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Scandinavian design til det 
moderne badeværelse
Etac Relax er udviklet til at muliggøre en tryg og 
fornøjelig bruseoplevelse. Design, funktion og 
sikkerhed er meget vigtigt for os, og her præsenteres 
det i form af en diskret vægmonteret brusebadestol.

 

Tilpasset til dig
Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget 
støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst 
til dine behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskelle 
varianter - det betyder, at der fås en model, der 
passer lige til dig.

Relax egenskaber

Stort stabilt sæde 
Stor og stabil siddeflade når sædet er 
foldet ned og meget diskret, når det er 
foldet op. 

Brugervenlige armlæn
Armlænenes form og materiale giver et 
trygt og sikkert greb.

Funktionelt design
Formen på sædet giver mulighed for at 
variere siddestillingen for blandt andet 
bedre tilgængelighed.

Enkel at montere
Med kun tre forankringer bliver 
monteringen hurtig og enkel.   
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Max. brugervægt
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg  
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med støtteben: 150 kg

Max. brugervægt
Med støtteben: 150 kg
Uden støtteben: 125 kg

Max. brugervægt
100 kg

Etac Flex støttehåndtag
Med Flex støttehåndtag bygger du nemt en kombination, der passer lige til dig. 
Vælg længde, vinkler og farve efter behov.

Etac Rex toiletarmlæn
Rex toiletstøtter findes i flere forskellige længder, og har varianter med eller uden støtteben. 
Tilbehør som toiletpapirsholder eller opbevaringskurv kan monteres på toiletstøtten. 

Etac Relax brusebadestol
Relax brusebadestol findes i flere forskellige varianter. Ønskes ekstra støtte, vælges en 
variant med armlæn og/eller støtteben.
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Læs mere
Besøg www.etac.dk for mere information om produkterne.



Sikker. Personlig. Assistance. 

Etac S.P.A. Kollektion består af Rex toiletarmlæn, Flex støttehåndtag og Relax 
brusebadestol. Alle har sin unikke funktion, men spiller sammen for at gøre dit 
badeværelse funktionelt, behageligt, pænt og så sikkert som muligt. Og du skal 

fortsat kunne være dig selv.

Vi støtter dig. Vær dig selv. 

Besøg etac.dk for mere information eller kontakt os ved spørgsmål.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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