Etac Optima Toalettarmstöd
Optima finns är ett väggmonterat toalettarmstöd och finns i tre utföranden: uppfällbar med
stödben, uppfällbar och låsbar i nedfällt läge samt uppfällbar och låsbar i både uppfällt
och nedfällt läge

Etac Optima med stödben,
uppfällbart
Optima med stödben är ett enkelt men säkert
toalettarmstöd. Armstödet avslutas med en mjuk
avrundning och funktionell g reppyta som ger bra stöd
vid uppresning. Optima är uppfällbart och i nedfällt läge
avlastar stödbenet som är utrustat med en justerbar fot.

Etac Optima låsbar, uppfällbart
Optima låsbar erbjuder flera olika greppmöjligheter då
det har flera greppytor. Armstödet är låsbart i uppfällt
respektive nedfällt läge så att användaren kan stödja
sig även stående. Den unika låsmekanismen kan
manövreras med enhandsgrepp. Ett stödben kan
monteras på för extra avlastning.

Etac Optima låsbar förlängd,
uppfällbart
Samma funktionalitet som Optima låsbar men förlängt
20 cm. Skruvar/fästelement ingår ej.

Etac Optima toalettarmstöd
Optima med stödben
Optima låsbar
Optima låsbar, förlängt

Mått och vikt
Höjd: 80 cm
Höjd uppfälld: 147.5 cm
Längd: Optima 71.5 cm
Längd: Optima Förlängd 91.5 cm
Väggfäste: 16.5 x 30.4 cm
Vikt: Optima 2.4 kg
Vikt: Optima Förlängd 3.34 kg
Max brukarvikt: 130 kg
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Art.nr
80303001
80303004
80303007

Material
Väggfäste: Pulverlackerad aluminium
Armstödsrör och stödben: Pulverlackerat stålrör
Armstödsbricka: Polypropen

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.
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Tillbehör
Stödben

Toalettpappershållare

För extra avlastning om a
 rmstöden belastas
tungt. Passar endast Optima låsbar
armstöden.
Art.nr
80303040

Komplett. Monteras på armstödet.
Art.nr
83030001

Golvstolpe

Fäste för signalanordning

Anpassad för golvmonterat armstöd på
80 cm höjd. Passar endast Optima låsbar
armstöden.
Art.nr
80303028

Art.nr

Förlängningsdel

Fäste för hållare till signalanordning

Förlängningsdel, 10 cm
Förlängningsdel, 20 cm
Förlängningsdel, 30 cm

80303030
80303031
80303032

Art.nr

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

80303027

80303038

