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Etac My-Loo
Løstmonteret toiletforhøjer  
med kantstop

Next Level
En ny generation af toilethjælpemidler, 
som skaber muligheder
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Etac My-Loo toiletforhøjer  
med kantstop

HMI-nr. Varenr.

6 cm 109592 80301520
10 cm 109594 80301521
6 cm med låg 109595 80301522
10 cm med låg 109596 80301523

Vægt
6 cm: 0,8 kg
6 cm med låg: 1,2 kg

10 cm: 1,1 kg
10 cm med låg: 1,4 kg

Max. brugervægt
190 kg

Materiale
Polypropylen og TPE

Design
Myra Industriell Design AB                  

Vedligehold

     190
418

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel  
med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan 
rengøres sikkert i vaske/desinfektionsmaskine ved 85°C i tre minutter.

Etac My-Loo 
Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop

I samarbejde med erfarne industrielle designere har vi udviklet den nye toiletforhøjer med 
kantstop – Etac My-Loo. Med sine bløde, svungne linjer og fremragende ergonomi har toilet-
forhøjeren ekstra komfort og et design, som passer perfekt i det moderne badeværelse.

Designet til funktion og komfort
Etac My-Loo er udviklet til at falde i med badeværelses-
miljøet og har et design, som giver optimal komfort og 
tilgængelighed. De bløde linjer og den store åbning gør 
My-Loo velegnet til de fleste brugere. Fås i to højder, 
med eller uden låg.

Nem at holde ren og frisk
My-Loo toiletforhøjer med kantstop består af få dele i 
holdbare materialer. Den er nem at tørre af med en blød 
klud. Hvis der er behov for separat rengøring, er det 
nemt at fjerne toiletforhøjeren og lige så nemt at sætte 
den tilbage igen. 

Sikker og hurtig installation 
Det tager kun nogle få sekunder at installere Etac My-
Loo. Den fastgøres med to unikke kantstop, som er lette 
at tilpasse forskellige former for toiletter. Kantstoppenes 
ekstra store friktionsoverflader og fleksible materiale  
sikrer god fastgørelse til porcelænet. 

Placer toiletforhøjeren på toilettet, og skub kanstoppene 
på plads. Klik, og installationen er færdig.
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Mål
Ydre, bredde x dybde 36 cm x 40 cm
Åbning, bredde x dybde 23 cm x 36 cm
Sædehøjde 6 cm, 10 cm
Afstand mellem kantstop 29 cm - 38,5 cm

 

36 cm x 40 cm

 

 

 

23 cm x 36 cm

 
6 cm, 10 cm  

29 cm - 38,5 cm

 
Max 7 cm 

Egenskaber
Enkel at holde ren og frisk
De glatte overflader er nemme at rengøre 
med en blød klud. Hvis der er behov for 
separat rengøring, er det nemt at fjerne 
toiletforhøjeren og lige så nemt at sætte den 
tilbage.

Sikker, hurtig installation 
Letmonterede kantstop med mange 
indstillingsmuligheder og store friktionsflader  
i en konstruktion helt uden skruer. Det gør, 
at My-Loo altid sidder sikkert og er nem at 
montere uanset toiletporcelæn.

Designet til funktion og komfort
Toiletforhøjerens bløde former giver tryg 
støtte og stor komfort. Ekstra stor åbning 
og stor udskæring letter tilgængeligheden i 
forbindelse med personlig hygiejne.

Varianter
My-Loo toiletforhøjer med kantstop fås i to 
forskellige højder, 6 og 10 cm, med eller  
uden låg.



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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Next Level 
En ny generation af toilethjælpemidler, som skaber muligheder!

My-Loo toiletforhøjer med kantstop er den første i en helt ny generation af smarte produkter fra 
Etac. Ved at stille ekstremt høje krav til alt fra sikkerhed, komfort og fleksibilitet til rengøring og 
enkel montering kan vi præsentere en produktserie, som tilbyder helt nye og bedre løsninger.

Med denne nye produktserie flytter vi toilethjælpemidler op på et helt nyt niveau. At design driver 
udvikling har altid været vores ledende princip, og vi er overbeviste om, at Etac My-Loo med 

kantstop vil hjælpe brugere og behandlere med at skabe nye muligheder.

For seneste nyheder og opdateret produktinformation – se www.etac.dk


