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Etac My-Loo
Toiletverhoger

Next Level
Een nieuwe generatie 
toilet-hulpmiddelen vol 
mogelijkheden
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Etac My-Loo toiletverhoger Artikelnr.
6 cm E80301520
10 cm E80301521
6 cm met deksel E80301522
10 cm met deksel E80301523

Gewicht
6 cm: 0.8 kg
6 cm met deksel: 1.2 kg

10 cm: 1.1 kg
10 cm met deksel: 1.4 kg

Maximum gebruikersgewicht
190 kg

Materiaal
Polypropyleen en TPE

Ontwerp
Myra Industriell Design AB                  

Onderhoud

     190
418

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 5-9) 
of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 85oC 
gedurende 3 minuten. 

Etac My-Loo 
Toiletverhoger

Een toiletverhoger die concepten als hygiëne, veiligheid en aantrekkelijkheid een nieuwe 
betekenis geeft. Met de zachte lijnen en uitstekende ergonomie biedt de Etac My-Loo extra 
comfort en is hij uitstekend geschikt voor de moderne badkamer. 

Functioneel en comfortabel
Etac My-Loo is een functionele en comfortabele 
toiletverhoger. De zachte lijnen en de grote opening 
maken de Etac My-Loo geschikt voor de meeste 
gebruikers. De toiletverhoger is verkrijgbaar in 2 hoogtes 
met of zonder deksel. 

Eenvoudig schoon te maken
De Etac My-Loo toiletverhoger is gemaakt van duurzame 
materialen en is eenvoudig schoon te maken. Voor een 
uitgebreide reiniging is de toiletverhoger eenvoudig te 
demonteren. 

Eenvoudige en snelle installatie 
Het installeren van de Etac My-Loo duurt slechts enkele 
seconden! Bevestig de toiletverhoger op het toilet 
met behulp van de klemmen, welke eenvoudig aan te 
passen zijn aan de vorm van het toilet. Het antislip en 
het flexibele materiaal van de klemmen zorgen voor een 
stevige bevestiging. 

Plaats de toiletverhoger op het toilet en druk de 
klemmen op hun plaats en de installatie is voltooid.  
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Afmetingen
Buitenzijde  breedte x diepte 36 cm x 40 cm
Opening breedte x diepte 23 cm x 36 cm
Zithoogte 6 cm, 10 cm
Afstand tussen de klemmen 29 cm - 38,5 cm

 

36 cm x 40 cm

 

 

 

23 cm x 36 cm

 
6 cm, 10 cm  

29 cm - 38,5 cm

 
Max 7 cm 

Features
Eenvoudig schoon te maken
Het gladde oppervlak is eenvoudig schoon 
te maken met een zachte doek. Als een 
uitgebreide reiniging vereist is, is de 
toiletverhoger eenvoudig te demonteren. 

Snelle en eenvoudige installatie 
De eenvoudige bevestiging met de brede 
instelmogelijkheden en antislip klemmen 
zorgen ervoor dat de Etac My-Loo eenvoudig 
te installeren is op elke toiletpot. 

Functioneel en comfortabel 
De zachte lijnen van de toiletverhoger 
bieden een veilige ondersteuning en veel 
comfort. Een extra grote opening vergroot de 
toegankelijkheid. 

Varianten
My-Loo toiletverhoger is verkrijgbaar in 2 
hoogtes: 6 en 10 cm, met en zonder deksel. 



Next level. 
Een nieuwe generatie toilet-hulpmiddelen die mogelijkheden creëert. Door hoge eisen te 

stellen op het gebied van veiligheid, comfort, flexibiliteit en eenvoudige installatie en reiniging, 
presenteren wij een assortiment dat geheel nieuwe en superieure oplossingen biedt. 

"Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking"

Kijk voor het laatste nieuws op 
Etac.com/nl
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