
Etac Clean
toilet- en doucherolstoel



Etac Clean toilet- en douchestoel Wit Lagoon Green

44 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen  E80229269 E80229209

44 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, ondersteekhouder, slappe rugbespanning   E80229286 -

49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen E80229270 E80229210

49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229273 E80229213

49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, slappe rugbespanning E80229305 -

49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, ondersteekhouder, slappe rugbespanning  E80229287 -

55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen  E80229271 E80229211

55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229274 E80229214

55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen, slappe rugbespanning E80229306 -

55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen, ondersteekhouder, slappe rugbespanning E80229288 -

60 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen E80229275 E80229215

Etac Clean shower toilet- en douchestoel - 2 stuks Wit Lagoon Green

49 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen  - E80229220

49 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen  - E80229223

55 cm, 4 blokkeerbare zwenkwielen - E80229221

55 cm, 2 blokkeerbare zwenkwielen - E80229224
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Etac Clean
Etac Clean is een veilige en simpele toilet- en doucherolstoel voor zowel de gebruiker 
als de verzorger. Met praktische details is de toilet- en doucherolstoel ontwikkeld om de 
gebruiker een positieve en veilige ervaring in de badkamer te geven. 

Gewicht
44 cm: 13.5 kg
49 cm: 14.0 kg
55 cm: 14.5 kg
60 cm: 15 kg

Maximaal gebruikersgewicht
130 kg 

Materiaal
Chassis: stalen buis met epoxy coating
Zitting / Rugleuning: polypropeen
Armsteunen: polypropeen
Voetenplaat: polypropeen
Montageklemmen zwenkwielen: polyamide
Wielen: polyamide/TPE (blokeerbaar, kogelgelagerd)

Onderhoud
Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoon-
maakmiddel (zuurgraad pH 5-9) of met een 70% 
oplossing met desinfectant. Kan onstmet worden 
op max. 85ºC. 

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

Gemakkelijk 
manoeuvreerbaar
Dankzij het slimme ontwerp van de Etac Clean 
is deze eenvoudig te manoeuvreren met de 
brede duwbeugel. 

Met de rechtopstaande duwbeugel past de Etac 
Clean goed over alle toiletpotten, ook de 
wandgemonteerde versies. De stoel is aan de 
achterzijde open om het toiletbezoek te 
vergemakkelijken. 

Comfortabele en praktische 
voetenplaat
De ergenomische voetenplaat is uniek en kan 
onder de stoel geschoven worden wanneer 
deze niet gebruikt wordt. De zachte ronde 
voetenplaat geeft extra comfort en geeft extra 
bescherming aan de zijkant. 
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Eigenschappen

56,5 cm (22¼”)

7,5 cm (3”)
12,5 cm (5”)

38,5 cm (15¼”)
43,5 cm (17”)
49,5 cm (19½”)
54,5 cm (21½”)
With pan holders: 
-1.5 cm (-½”)

44 cm (17¼”)
49 cm (19¼”)
55 cm (21½”)
60 cm (23½”)

22 cm (8½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)

Optimaal gemak
De opening aan de 
achterzijde biedt optimaal 
gemak bij een toiletbezoek.

Ergonomische voetenplaat 
De ergonomische 
voetenplaat heeft een 
zachte, afgeronde vorm die 
de voeten extra comfort en 
bescherming geeft. 

Slim ontwerp
Het ergonomische ontwerp 
zorgt voor een comfortabele 
zitting. 

Past over elk toilet
Dankzij de rechtopstaande 
duwbeugel heeft de stoel 
een perfecte pasvorm en 
past deze over elk toilet. 

52 cm (20½”)

48 cm (19”)

43,5 cm (17”)

98 cm (38½”)
103 cm (40½”)
107 cm (42”)
112 cm (44”)33-41 cm 

(13-16”)

39-47,5 cm
(15¼-18¾”)
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Etac Clean - hoogte verstelbaar
Alle voordelen van de Clean met als extra functionaliteit de hoogteverstelbaarheid. 

Eenvoudig in hoogte 
verstelbaar
De zithoogte van de Clean kan eenvoudig 
versteld worden voor een goede zitpositie, 
bijvoorbeeld over het toilet. De zithoogte is 
eenvoudig aan te passen, zonder gebruik van 
gereedschap.

Etac Clean - hoogte verstelbaar heeft dezelfde 
functionaliteiten als de standaard Etac Clean 
maar is ook in hoogte verstelbaar. De zithoogte is 
stapsgewijs verstelbaar tussen 47,5 en 60 cm. 
Tevens heeft heeft deze Clean een groter bereik 
van de voetenplaat en kuitsteun. 

Etac Clean - Hoogte verstelbaar
4 blokkeerbare zwenkwielen, wit E80229208 
4 blokkeerbare zwenkwielen,  
slappe rugbespanning, wit E80229208 

Gewicht
14.2 kg 

Maximaal gebruikersgewicht
130 kg

Zithoogte
47,5-60 cm

Materiaal 
Chassis: stalen buis met epoxy coating
Zitting / Rugleuning: polypropeen
Armsteunen: polypropeen
Voetenplaat: polypropeen
Wielen (kogelgelagerd): polyamide / TPE / RVS 
stalen buis
Buis hoogteverstelling: RVS

Onderhoud
Reinig het product met een oplosmiddelvrij 
schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9) of met 
een 70% oplossing met desinfectant. Kan 
ontsmet worden op max. 85ºC.

12,5 cm (5”)

56,5 cm (22¼”)

47,5 -60 cm
(18¾ -23½”)

22 cm (8½”)

42-54,5 cm
(16½-21½”)
With pan holders 
-1.5 cm (-½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)

54 cm (21¼”)

43,5 cm (17”)

30-44 cm
(11¾-17½”)

102-114,5 cm
(40¼”-45”)48 cm (19”)

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F
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Etac Clean 24" 
De Etac Clean 24" is geschikt voor actieve gebruikers om hun mobiliteit te 
maximaliseren. 

Gemakkelijk te 
manoeuvreren 
De Etac Clean 24 inch wielen maken het 
manoeuvreren gemakkelijk, zonder afbreuk te 
doen aan de veiligheid en het comfort van de 
gebruiker. Transfers gaan tevens eenvoudig 
dankzij de grote zitting. De remhendels zijn zo 
gepositioneerd dat ze eenvoudig te bereiken 
zijn en tijdens de transfer niet in de weg zitten.

Etac Clean 24" heeft dezelfde functionaliteiten 
als de Etac Clean maar de gebruiker kan deze 
toilet- en doucherolstoel eenvoudig zelfstandig 
gebruiken.  

Gewicht 
20 kg

Maximaal gebruikersgewicht 

130 kg

Materiaal 
Achterwieladapter: aluminium
Achterwielen: polyamide, massieve banden
Chassis: stalen buis met epoxy coating
Zitting / Rugleuning: polypropeen
Armsteunen: polypropeen
Voetenplaat: polypropeen
Zwenkwielvergrendeling : polyamide
Wielen (kogelgelagerd): polyamide / TPE 

Onderhoud
Reinig het product met een oplosmiddelvrij 
schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9) of met 
een desinfectant. Kan ontsmet worden op 
max. 85ºC. 

69 cm (27¼”)

48 cm (19”)

43,5 cm (17”)

39-47,5 cm
(15¼-18¾”)

107 cm 
(42”)

12,5 cm (5”)

74 cm (29”)

55 cm
(21½”)

22 cm 
(8½”)

49,5 cm (19½”)
With pan holders 
-1.5 cm (-½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

Etac Clean 24"
55 cm met 24" wielen, wit E80229276 
55 cm met 24" wielen, lagoon green  E80229216

Etac Clean 24" maakt veilige en eenvoudige transfers mogelijk
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Accessoires

Zachte rugbespanning
E80209225
Verstelbaar.  
Reinigen op max. 60° C.

Rompsteun
E80209509
In breedte verstelbaar.
Materiaal: polyester, velcro, 
polyethyleen.
Reinigen op max. 60° C. 
Niet in combinatie met E80209225

Dwarsbeugel
E80209246
Bevestigen aan armleuningen.  
Materiaal: aluminium, cellulair  
polyetheen, polypropeen.
Niet in cominatie met: E80209228, 
E80209237 en E80209226.

Borstgordel
E80209442
Verstelbaar in lengte. Bevestigen aan 
zachte rugleuning. 
Materiaal: polyester.

Heupgordel
E80209440
Verstelbaar in lengte. Bevestigen met 
klittenband.  
Materiaal: polyester.

Veiligheidsgordel
E80209034
Bevestigen aan rugleuning, altijd 
samen met heupgordel  
Materiaal: polyester.  
Niet in combinatie met: E80209225.

Zitkussen Protect
E80209245
ROHO luchtkussen met uitstekende 
drukverdelende eigenschappen.
Breedte opening: 21 cm.  
Materiaal: neopreeen.  
Reinigen op max: 60° C.

Zitbekleding
Grijs: E80209260
Warmtereflecterend met anti-slip 
oppervlak. Breedte uitsparing 17 cm.
Materiaal: polyethyleen.
Reinigen op max. 60ºC of met 
alchoholdoekjes.

Rugbekleding
Grijs: E80209261
Warmtereflecterend met anti-slip 
oppervlak.
Materiaal: polyethyleen.
Reinigen op max. 60ºC of met 
alchoholdoekjes.

Gesloten zitting
E80209247
Voor een gesloten zitting 
Materiaal: polyurethaan.  
Reinigen op max. 85° C of met 
alcoholdoekjes.

Comfort Pakket
E80209237
Comfort zitting, rugkussen en 
armsteunkussens.  
Reinigen op max. 60° C of met 
alchoholdoekjes.
Niet in combinatie met: E80209225 
en E80209246.

Comfort rugkussen
E80209228
Zachte rugleuning en armleuning. 
Materiaal: polyethyleen.
Reinigen op max 60ºC of met 
alcoholdoekjes. 
Niet in combinatie met: E80209225 
and E80209246.

Comfort Armsteunkussens
E80209226
Zachte armsteunkussens, laat 
handgreep vrij voor een goede grip 
bij het opstaan. 
Materiaal: polyethyleen.  
Reinigen op max. 60° C of met 
alcoholdoekjes. 
Niet in combinatie met: E80209246.

Comfort zitting
Breedte opening 15 cm: E80209301 
Breedte opening 18 cm: E80209227
Zachte comfortabele zitkussen.
Materiaal: polyurethaan.  
Reiniging op max. 85° C of met 
alcoholdoekjes.
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Accessoires

Extra accessoires – Clean 
Hoogte Verstelbaar

Extra accessoires – Clean  
49 en 55 cm

Opklapbare voetenplaten 
E80209250
Afneembaar, in hoogte verstelbaar.  
Materiaal: poedercoating aluminium 
en polypropyleen voetenplaat.

Comfort beenondersteuning
Rechts: E80209252
Links: E80209253
Materiaal: ABS kunststof, RVS.

Ombouwset naar zelfrijder 24"
Wit: E80209262
Materiaal: aluminium, polyamide.

Verhogerset 5 cm
Wit, 4 stuks: E80209511 
Groen, 4 stuks: E80209512
Verhoogt de stoel met 5 cm.  
Materiaal: aluminium.

Zeepbakje 
Grijs: E80209266
Eenvoudig aan de zitting te 
monteren. 
Material: polypropyleen.  
Niet geschikt voor Clean 24"

Ondersteek met deksel
Grijs: E80209255
Materiaal: polypropyleen.

Ondersteekhouder
Grijs: E80209257
Geschikt voor ondersteek.

Po-houder
Grijs: E80209258
Geschikt voor emmers met handvat 
en deksel
Materiaal: polypropeen.

Bevestiging verlaagde montage
Grijs: E80209259
Geschikt voor ondersteek- en 
toiletemmerhouder, verlaagt 6 cm. 
Material: polypropeen.

Disposable ondersteek
E80209282
Sterk en stevig. 50 stuks.

Disposable ondersteekhouder
Grijs: E80209229
Geschikt voor disposable  
ondersteek.
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Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
Nederland
T: 072 5470 439
E: info.holland@etac.com  
www.etac.com/nl

"Iedereen moet in staat zijn om een vrij en onafhankelijk leven te leiden en zijn  
dromen na te jagen, ongeacht zijn fysieke omstandigheden. 

Kijk op www.etac.com/nl of 

neem contact met ons op voor meer informatie. 


