
Etac Swift douche/toiletstoel 
 

De Swift toiletstoel is een drie-in-één  
product met een aantal slimme functies.  
De Swift toiletstoel is zeer comfortabel en 

kan licht voorover gekanteld ingesteld  
worden om het opstaan te vergemakkelijken.  

De toiletemmer heeft een goed afsluitende 
deksel welke automatisch sluit wanneer de 
toiletemmer wordt uitgenomen. De Swift 

wordt standaard met comfortabele  
zitbekleding geleverd.   

  
Drie-in-één 
De Swift douchestoel kan ook ingezet  

worden als douchestoel en vrijstaande  
toiletverhoger.   

  
Goed reinigbaar 
De Swift is zodanig ontworpen dat deze goed 

te reinigen is. Het geringe eigen gewicht en 
de handgrepen maken de Swift eenvoudig 

hanteerbaar.   
  
De Swift douchestoel is eenvoudig in hoogte 

instelbaar en kan worden samengesteld  
zonder gereedschappen. 

 
- Zithoogte: 44 – 59 cm 

- Zitbreedte tussen de armsteunen: 45 cm 
- Zachte vloerdoppen voor goede grip 
- Gewicht 5,4 kg 

- Maximaal gebruikersgewicht 130 kg 
 

 

Art. nr: 8170 2030 

De toiletemmer kan naar boven worden 
uitgenomen, zodat de stoel niet 

verplaatst hoeft te worden. Het hengsel 
borgt in opgeklapte stand automatisch  

de deksel. 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


