
Etac My-Loo
Fast- eller løstmonteret 
toiletforhøjer
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Etac My-Loo Fastmonteret toiletforhøjer
En funktionel toiletforhøjer der passer på de fleste toiletter - også væghængte toiletter, 
hvor det ikke er muligt at benytte gennemgående bolte! My-Loo er udviklet med fokus på 
høj komfort, sikkerhed og støtte, og er yderst nem at montere. Det unikke og patenterede 
armlæn er med til at give brugeren en god oplevelse.

Etac My-Loo skaber muligheder!
Etac My-Loo gør det muligt for brugere med reduceret 
mobilitet eller problemer med balancen at besøge toilettet 
selvstændigt og sikkert.

Det forhøjede sæde og de stabile armlæn gør det nemmere 
at sætte sig og rejse sig igen. De bløde linjer og den store 
åbning gør My-Loo velegnet til de fleste brugere. Den er 
designet til at passe ind i ethvert badeværelsesmiljø og 
samtidig give optimal komfort og tilgængelighed.

Kan top-monteres på væghængte 
toiletter uden gennemgående bolte! 
Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer er meget velegnet 
til montering på væghængte toiletter. Produktet er udviklet, 
så det imødekommer den udvikling der er i både private 
boliger og plejeboliger, hvor man i større udstrækning 
monterer væghængte toiletter.

Ved topmontering skal der tilkøbes monteringssæt, der 
også indeholder støtteben. Når der benyttes støtteben, har 
My-Loo en max brugervægt på 200 kg.

Etac My-Loo 
Fastmonteret toiletforhøjer 

HMI-nr. Varenr.

2 cm, med armlæn 126701 80301515 
6 cm, med armlæn 127005 80301516 
10 cm, med armlæn 127008 80301517 
6 cm, uden armlæn 127011 80301518 
10 cm, uden armlæn 127013 80301519
 Se tilbehør på s. 5

Vægt
My-Loo med armlæn, 2 cm: 3,2 kg 
My-Loo med armlæn, 6 cm: 3,4 kg 
My-Loo med armlæn, 10 cm: 3,7 kg

My-Loo, 6 cm: 2,2 kg 
My-Loo, 10 cm: 2,4 kg

Max. brugervægt
150 kg 
200 kg ved brug af tilbehøret Støtteben varenr. 80301603.

Materiale
Armlæn: Polypropylen 
Sæde/Låg: Polypropylen 
Beslag: Rustfrit stål, Polypropylen,TPE 

Design
Myra Industriell Design AB

Vedligehold

     

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.



Mål
 

Model/
Varenr. Højde armlæn Bredde/ 

Længde
Indvendige 

mål Højde Bredde mel-
lem armlæn

Total  
bredde

80301515 21,5/24,5/28,5 cm 36/40 cm 21,5/28,5 cm 2 cm 48 cm 57 cm

80301516 17,5/20,5/24,5 cm 36/40 cm 23/36 cm 6 cm 48 cm 57 cm

80301517 13,5/16,5/20,5 cm 36/40 cm 23/36 cm 10 cm 48 cm 57 cm

80301518 - 36/40 cm 23/36 cm 6 cm - - 

80301519 - 36/40 cm 23/36 cm 10 cm - - 

Ved brug af Kit til topmontering, 
kan My-Loo monteres på toiletter 
uden gennemgående bolte. Oven-
stående mål skal opfyldes, samt 
monteringshuller skal være Ø20 
mm og dybde 20-50 mm.   
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Egenskaber

Varianter

Justerbare armlæn
Ved hjælp af en unik patenteret løsning, 
kan armlænene nemt og hurtigt justeres 
i 3 højder. Armlænene slås nemt op og 
ned uden risiko for at klemme brugeren. 
De kan justeres individuelt, og det er 
muligt kun at anvende ét armlæn. 

Rummelig og praktisk
Sædets udformning og en ekstra 
stor sædeåbning giver fremragende 
tilgængelighed. Designet tilbyder god 
plads omkring sædet og dermed masser 
af plads til alle kropsformer.

Sikker og komfortabel
Med stabile armlæn og det veldesignede 
sæde, gør My-Loo toiletbesøg sikkert og 
komfortabelt for brugeren. Hvis ekstra 
komfort ønskes, kan en blød sædepude 
tilkøbes (se tilbehør s. 5).

Enkel og praktisk montering - også 
på væghængte toiletter
My-Loo monteres hurtigt og nemt, og 
nye smarte propmøtrikker gør det muligt 
at fastgøre toiletsædet ovenfra. Ved 
topmontering skal monteringssæt, der 
indeholder støtteben, tilkøbes.

Stabilitet 
My-Loo fastmonteret toiletforhøjer sidder 
sikkert på plads på toilettet og har max 
brugervægt 150 kg. For yderligere støtte 
og øget vægtkapacitet kan støtteben (se 
tilbehør s. 5) tilføjes. Hermed øges max 
brugervægt til 200 kg.

Rengøringsvenlig 
De rene, glatte overflader er lette at tørre 
af med en blød klud. Ved særlig grundig 
rengøring, kan sædet og armlænene 
nemt fjernes fra beslagene - og lige så 
enklet sættes på plads igen.

My-Loo 2 cm  
med armlæn 

My-Loo 6 cm  
med armlæn

My-Loo 10 cm  
med armlæn

My-Loo 6 cm My-Loo 10 cm

UNIK 
EGENSKAB



Alle Etac My-Loo leveres i en smart 
og håndterbar kasse med håndtag. 
Let og brugervenlig, både ved hånd-
tering, montering og brug!

My-Loo 2 cm – Funktionelle toiletarmlæn 
My-Loo 2 cm er den perfekte løsning når du ønsker toiletarmlæn, og samtidig vil undgå at bore i væggene eller gulvet. 
Denne løsning er monteret direkte på toilettet og fungerer som et almindeligt toiletsæde, blot monteret med armlæn. 
Som med de andre My-Loo varianter med hævet sæde kan armlænene indstilles til tre forskellige højder, så de passer 
til forskellige behov. Med sit moderne, diskrete design passer My-Loo smukt ind i de fleste badeværelsesmiljøer.
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Tilbehør og reservedele
Blødt sæde
Ergonomisk formet og dejligt blødt. Yder 
ekseptionel trykaflastning og behagelig 
støtte. Materiale: Polyurethan.

Varenr. 80301604 

Støtteben
For ekstra stabilitet. Øger max. bruger- 
vægt fra 150 kg til 200 kg. Sammen- 
klappelige. Materiale: Aluminium, 
polyamid, polypropylen, TPE, rustfrit stål. 

Varenr. 80301603

Opbevaringskurv
Monteres på armlænet. 
Materiale: Polyamid, polyester/mesh 
(net), rustfrit stål.

Varenr. 80301602

Armlæn
Sælges i par (højre + venstre).  
Materiale: Polypropylen. 

Varenr. 80301606 

Tværstang 
En sikker støtte at holde fast i. Monteres 
på armlænene. 60,5 cm.  
Materiale: Aluminium, polyethylen. 

Varenr. 80303034

Toiletpapirsholder
Monteres på armlænet. 
Materiale: Polyamid, rustfrit stål.

Varenr. 80301601

Kit til topmontering
For montering på toiletter uden gennemgående 
bolte (med monteringshuller: Ø20 mm og 
dybde 20-50 mm.). OBS: De medfølgende 
støtteben skal monteres. Materiale: 
Aluminium, polyamid, Rustfrit stål, EPDM.

Varenr. 80301626

Toiletlåg og -sæde
Reservedel.
My-Loo 2 cm, varenr. 84006215
My-Loo 6 cm, varenr. 84006220
My-Loo 10 cm, varenr. 84006221
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Etac My-Loo Løstmonteret  
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 % desinfektionso-
pløsning. 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 My-Loo toiletforhøjer 
med kantstop. Med sine bløde, svungne linjer og fremragende ergonomi har toiletforhøjeren 
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 ekstra grundig rengøring, er 
det nemt at fjerne toiletforhøjeren og lige så nemt at 
sætte den tilbage igen. 

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

Placér blot toiletforhøjeren på toilettet, og skub 
kanstopperne på plads. Klik - og monteringen 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 cm

 

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

Sikker og hurtig montering 
De brugervenlige kantstop har 
mange indstillingsmuligheder, store 
friktionsflader og konstrueret helt uden 
skruer. Det gør, at My-Loo altid sidder 
sikkert og stabilt, og er nem at montere 
uanset type af toilet.

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.

36 cm x 40 cm

 

 

 

23 cm x 36 cm

 6 cm, 10 cm  
29 cm - 38 cm

 Max 7 cm 
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


