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Etac Swift dusjkrakk/stol
Swift er en prisvinnende serie dusjkrakker/-stoler designet med funksjonalitet og 
enkelhet i tankene. Dusjkrakken er lett å gjøre om til en komplett dusjstol, avhengig 
av brukerens behov.

Enkel å håndtere
Den flatpakkede Swift er enkel 
å håndtere.

Sikker overflate
Antisklimønsteret sikrer at 
Swift ikke blir glatt når den 
er våt.

Prisforhandlet
Etac Swift dusjkrakk er prisforhandlet som standard uten 
rygg og armlen. Rygg og armlen fås som tilbehør. 

Stabil på alle gulv
Swift har en unik konstruksjon som tilpasser seg ujevne 
underlag, takket være innebygget fleksibilitet. De myke 
høykvalitetsdoppskoene står trygt på gulvet, og bidrar til 
brukerens sikkerhet. 

Endres med omstendighetene 
Swift kan tilpasses forskjellige behov. Det er mulig å 
starte med dusjkrakken, for så å legge til armstøttene 
når omstendighetene endres. Swift er lett å justere til 
ønsket høyde med teleskopbena. Den kan stilles ett trinn 
lavere foran, for et litt forover tiltet sete, noe som gjør 
det enkelt å reise seg. De myke setene er spesielt egnet 
til bruk i dusjen, når ekstra komfort er ønskelig.

Enkel å håndtere
Swift er enkel å håndtere, takket være den lave vekten. 
Swift kommer flatpakket, og er lett å montere uten bruk 
av verktøy. Den er rustfri. 

Se en film om Swift på www.etac.com

Ryggstøtten har 
integrert håndtak 
som er praktisk 
når man skal flytte 
stolen.

Armstøttene har et 
stabilt feste for bedre 
sikkerhet.

Uten armstøtter fungerer 
festehullene som stødige 
grep.
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  Beskrivelse
HMS nr. Art. nr.

Prisforhandlet: Swift dusj krakk, grå 019161 81701410  
Prisforhandlet: Swift rygg, grå 139865 84005069
Prisforhandlet: Swift armlen, par, grå 139857 84005074

Grønn Blå
Swift dusjkrakk 81701010 81701510
Swift dusjstol med armlener 81701030 81701530

Tilbehør

Standard setehøyde 
42 – 57 cm 

Mykrygg             HMS nr. 
Grønn: 81701130    139859 
Grå: 84005072       162105
Mykrygg-puten er spesielt egnet for dusjing, 
siden den ikke blir glatt når den er våt, og 
gir en umiddelbart varm følelse. Materiale: 
Cellpolyetylen Vaskes på maks 60°C.

Myksete             HMS nr. 
Grønn: 81701132    139861 
Grå: 84005073      162104
Myksete-puten er spesielt egnet for dusjing, 
siden den ikke blir glatt når den er våt, og 
gir en umiddelbart varm følelse. Materiale: 
Cellpolyetylen. Vaskes på maks 60°C.

Ryggstøtte           HMS nr.
Grønn: 81701120     139864 
Grå: 84005069        139865 
Blå: 84005071         

Såpekopp             HMS nr.
Grønn: 81701140       
Grå: 80209266         162084
Blå :81701340

Armlen, par     HMS nr.
Grønn: 81701110      139856
Grå: 84005074        139857
Blå: 84005075

Mål 
Swift setehøyde: 42 – 57 cm  
Swift total høyde: 80 – 95 cm 
Sitteflate: 54 x 41cm  
Total bredde krakk: 54 cm  
Total bredde, med armlener: 54.5 cm  
Swift dybde: 50 cm  
Bredde mellom armlener: 45 cm 

Materiale 
Polypropylen, aluminium

 

 
Vekt 
Dusjkrakk: 3,1 kg  
Dusjstol: 4,7 kg 

Farger
BlåGråGrønn

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