
 

 

Beauty sada Etac 

 

Sada Etac Beauty je navržena pro usnadnění úkonů vykonávaných při mytí, česání a péči o ruce u 

osob se sníženou silou v pažích a omezenou schopností úchopu. Sada obsahuje speciální mycí 

houbu, hřeben na vlasy v dlouhé variantě a univerzální úchyt s pilníkem na nehty.   

 

➢ Mycí houba Etac 

Mycí houba s prodlouženou ergonomickou rukojetí s protiskluzovým povrchem Vám usnadní 

každodenní umývání. Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání, a je 

odnímatelná, proto ji lze prát v pračce. 

 

Přednosti: 

• Prodloužená ergonomická rukojeť 

• Protiskluzový povrch rukojeti 

• Univerzální tvar pro pravou i levou ruku 

• Odnímatelná houba 

• Snadné čištění 

 

Délka: 38 cm 

Hmotnost: 112 g 

 

➢ Hřeben na vlasy Etac 

Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí s protiskluzovým povrchem Vám umožní si 

pohodlně a bezpečně učesat vlasy. Dlouhá varianta je vhodná pro uživatele, kteří jsou schopni 

zvednout ruku do výšky ramene. 

 

Přednosti: 

• Prodloužená ergonomická rukojeť 

• Protiskluzový povrch rukojeti 

• Univerzální tvar pro pravou i levou ruku 

• Snadné čištění 

 

Délka: 37 cm 

Hmotnost: 90 g  

 

➢ Univerzální úchyt s pilníkem na nehty Etac 

Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem Vám usnadní péči o Vaše nehty. Druhý větší otvor, na 

opačné straně úchytu, lze použít pro uchycení např. kartáčku na zuby či holicího strojku.   

Univerzální úchyt je díky svému ergonomickému tvaru vhodný pro osoby se zhoršenou schopností 

úchopu a pro osoby se sníženou citlivostí v prstech, které mají problém manipulovat s drobnými 

předměty. 

Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).  

 

Přednosti: 

• Ergonomický tvar 

• Snadné použití 

• Protiskluzový povrch úchytu 

• Univerzální tvar pro pravou i levou ruku 
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• Větší otvor v úchytu lze použít pro kartáček na zuby, holicí strojek aj. 

 

Délka: 11 cm  

Hmotnost: 45 g 

 

Kromě produktů v sadě Etac Beauty dále nabízíme: 

 

- kartáč na vlasy, 

- pomůcka k mytí vlasů, 

- mycí houba zahnutá, 

- mycí sandál.  

 

VÝROBCE 

Etac Supply Center AB 

Langgatan 12 

334 24 Anderstorp 

Sweden  

www.etac.com 

 

DISTRIBUTOR 

MEYRA ČR s. r. o.  

Hrusická 2538/5 

141 00 Praha 4 

tel.: +420 272 761 102 

e-mail: meyra@meyra.cz 

www.meyra.cz 
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