
Etac Hi-loo med kantstoppere 
Hi-Loo med kantstoppere er et hevet toalettsete som er svært stabilt, og likevel lett å fjerne. Det er 
meget behagelig i bruk, takket være sitt ergonomiske design. Utsparinger på baksiden og forsiden 
sørger for praktisk intimhygiene. Hi-Loo er tilgjengelig både med og uten lokk, og i to forskjellige 
høyder: 6 og 10 cm.

lett å løfte av
Hi-Loo er lett å plassere på 
toalettet, og kan fjernes uten å 
endre kantstoppernes innstilling.  
Dette gjør rengjøringen av både 
setet og toalettet lett.

sikker montering
Kantstopperne er dekket med 
friksjonsgummi, og kan justeres for 
å passe til formen på toalettskålen. 
Hi-Loo passer til alle vanlige typer 
toalett

Etac Hi-loo
Den enkle, stabile og komfortable toalettforhøyeren.

Med lokk
Hi-Loo er også 
tilgjengelig med lokk.

Beskrivelse                                   
Hi-Loo med kantstoppere 6 cm              005278        80301065
Hi-Loo med kantstoppere 10 cm              005279        80301105
Hi-Loo med lokk og kantstoppere 6 cm             80301067
Hi-Loo med lokk og kantstoppere 10 cm             80301101

Mål
Ytre mål dybde/bredde: 39/36 cm
Åpning dybde/bredde: 27/20 cm

Materialer
Toalettforhøyer: Polypropylen
Kantstoppere: ABS/PC

          Vekt
           Vekt uten lokk 6 cm: 1,1 kg 
           Vekt uten lokk 10 cm: 1,5 kg 
           Vekt med lokk 6 cm: 1,9 kg 
           Vekt med lokk 10 cm: 2,3 kg 

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.
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or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Hi-Loo med 10 cm og  
6 cm forhøyet sete.

Rengjør produktet med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel (pH 
6-9), eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Kan dekontamineres ved 
maks 85 ° hvis nødvendig.

HMS nr.       Art. nr. 
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Hi-loo Vinklet
Hi-Loo Vinklet anbefales for 
brukere med nedsatt kne- 
og hoftemobilitet.

Enkel å ta av
Hurtiglåsen gjør det lett å 
løsne setet ved rengjøring.

Beskrivelse                                HMS nr.   Art. nr.
Hi-Loo med armstøtter, fast 6 cm       161976    80301316
Hi-Loo med armstøtter, fast 10 cm      161977   80301317
Hi-Loo med armstøtter, Vinklet                80301318
Hi-Loo fast, uten armstøtter, 6 cm      011035   80301106
Hi-Loo fast, uten armstøtter, 10 cm     011034   80301107

Mål
Armstøttehøyde fra toppen av setet: 23 cm  
Bredde mellom armstøtter: 49 cm 
Totalbredde inkl. armstøtter: 60 cm 
Hi-Loo Vinklet:  
Høyde bak: 10 cm. Høyde foran: 6 cm

Materiale
Toalettforhøyer sete: polypropylen 
Armstøtter: polypropylen, pulverlakkert stålrør
Beslag: aluminium

Vekt
Hi-Loo med armstøtter: 
6 cm: 4,9 kg 
10 cm: 5,8 kg  
Hi-Loo med fast montering: 
6 cm: 2,4 kg 
10 cm: 3 kg 
Vinklede armstøtter: 5,5 kg 

Tilbehør

Fester, par 
Hi-Loo, komplett 
80301030 Gir 
ekstra stabilitet ved 
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Etac Hi-loo med armstøtter 
Hi-Loo toalettforhøyer med armstøtter er en 
praktisk to i en løsning. Det hevede setet gjør 
det lett å sitte ned og stå opp.  
Armstøttene gir ekstra støtte og sikkerhet. Hvis 
aktuelt kan de låses permanent i nedfelt stilling. 
Ved plassmangel kan Hi-Loo brukes med kun en 
armstøtte.

Hi-Loo passer de fleste toaletter, og 
er enkel å rengjøre.

Etac Hi-loo med fast montering
Hi-Loo med fast montering er en diskret 
toalettforhøyer som passer de fleste toaletter. 
Det ergonomiske utformede setet har 
utsparinger bak og foran, noe som er praktisk 
ved intimhygienen.  
Hi-Loo med fast montering kommer i to høyder: 
6 cm og 10 cm.

Rengjør produktet med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel (pH 
6-9), eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Kan dekontamineres ved 
maks 85 ° hvis nødvendig.
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