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Etac Easy, Edge og Swift dusjkrakker
Vinnere, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 8.

Å sette seg ned mens du dusjer eller gjør andre aktiviteter på badet, er en enkel måte å 
unngå fallulykker på. Etac tilbyr tre solide prisforhandlede dusjkrakker, designet for å sikre 
maksimal komfort og sikkerhet.
Den viktigste funksjonen i en dusjkrakk er stabilitet. Våre dusjkrakker har solide ben som er vinklet utover for å 
maksimere stabilitet uavhengig av høyde. De er alle utstyrt med unike doppsko som tilpasser seg ujevne overflater og 
gir stabil støtte mot våte gulv. 

Dusjkrakkene er også grundig testet i henhold til europeiske og internasjonale standarder og har maks brukervekt på 
200 kg (Easy & Smart) og 130 kg (Edge). Alle krakkene er standard i grå farge.

Etac Easy Etac Edge Etac Swift
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Med sin klassiske avrundede sittegruppe passer Etac Easy til mange 
behov og miljøer. Uansett hvor krakken står, er det lett å sitte på den.
Prisforhandlet i grå.

Det rektangulære setet til Etac Swift kan brukes fra forskjellige sider. 
Armlen og rygg kommer som standard tilbehør. Prisforhandlet i grå.

Med sitt smarte, trekantede design passer Etac Edge godt i mindre rom 
eller dusjhjørner. Brukere kan brette setet for økt mobilitet. Et annet 
alternativ er å senke det ene benet litt og legge setet over dette hjørnet. 
På denne måten åpnes setevinkelen og kan lindre en verkende hofte. 
Prisforhandlet i grå. 

Etac Easy tilbys også med dreieputer for økt mobilitet. Putene 
gjør det mulig å snu uten friksjon. De er også vannavstøtende, 
varmereflekterende og har en sklisikker overflate.

En dusjkrakk for ethvert behov
Etac-serien med dusjkrakker inkluderer en rekke former, høyder og farger og tilbyr løsninger for de fleste brukerbehov.



Produktnavn Art. nr. HMS nr.
Etac Edge 81801010 097830
Etac Easy 81901070 297414
Etac Swift 81701480 297415

Colours

Mål
Setebredde:   Edge: 45 x 45 x 45 cm 

Easy: 40 cm  
Swift: 54 x 41 cm 

Setehøyde:   Edge, 42– 57 cm 
Easy, 43– 58 cm 
Swift, 42– 57 cm 

Materialer
Sete: Polypropylene 
Bein: Aluminium, polypropylene, polyamide 
Mykt sete: polyethylene

Vekt 

Edge: 2.6 kg  
Easy: 2.75 kg       
Swift: 3.10 kg 

Maks brukervekt
Edge: 130 kg  
Easy: 150 kg 
Swift: 150 kg 

Vaskeanvisning

Rengjør / desinfiser produktet med et standard ikke-slipende rengjøringsmiddel med 
en pH mellom 5 og 9, eller med en 70 % desinfiserende løsning. Produktet kan trygt 
rengjøres i en skapvaskemaskin ved 85°C i 3 minutter.

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine 
drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469 
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Egenskaper

Stabil
Bena på krakken er vinklet utover for økt 
stabilitet. Responsive, sklisikre doppsko 
tilpasser seg gulvet og gir stabilitet på våte og 
ujevne overflater.

Høydejusterbar
Det er enkelt å justere høyden, bare klikk 
og trykk. Den ovale formen hindrer de 
teleskopiske bena i å dreie seg når du 
foretar justeringen. Det er ingen løse deler å 
montere.

Komfortabel og trygg
Myke, avrundede former og en sklisikker 
overflate gjør det behagelig og trygt å sitte. 
Perforeringene lar overflødig vann raskt renne 
bort.

Enkel å montere
Dusjkrakkene kommer i praktiske, 
flatpakkede esker med håndtak, og monteres 
raskt uten behov for verktøy. Trykknapp-
låsefunksjonen gjør det enkelt å montere 
bena.




