Bad, douche & lavabo

Douchestoelen vrijstaand

Douchestoelen vrijstaand
Douchestoeltje ronde zitting Dino
Lichtgewicht en stabiele douchetaboeret in aluminium met kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 34 tot 52 cm
• zitting: Ø 32 cm
• vloerbasis: 34 x 34 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 130 kg
AD104299

49,95 ad

6

75,00
59,95 ad

6
6

Douchestoeltje ronde zitting Homecraft
Lichtgewicht aluminium douchetaboeret met kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 51 cm of van 51 tot 61 cm
• zitting: Ø 32,5 cm
• vloerbasis: 36 x 36 cm
• gewicht: 1,5 kg
• maximale belasting: 113 kg
hoogte 41 - 51 cm
hoogte 51 - 61 cm

AA1590
AA1591

Douchestoel met draaiende ronde zitting
Aluminium douchetaboeret met draaiende kunststof zitting, ideaal voor personen met
bewegingsbeperkingen.
Onder de zitting is er een handige berging.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 59 cm
• zitting: Ø 36 cm
• vloerbasis: 44 x 44 cm
• maximale belasting: 150 kg
AD161205

120,00

1

Douchestoel met draaiende ronde zitting Delphi
Aluminium douchetaboeret met draaiende kunststof zitting. Ideaal voor personen met
bewegingsbeperkingen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 56 cm
• zitting: Ø 38 cm
• zitschijf: Ø 32,5 cm
• vloerbasis: 38 x 38 cm
• gewicht: 3,1 kg
• maximale belasting: 140 kg
AD152951
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Bad- en douchestoel Design
Mooie eigentijdse douchetaboeret, volledig in kunststof. Ontwerp van designer Michael Graves.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit en drainagegaatjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 53 cm
• zitting: 41 x 40 cm
• vloerbasis: 39 x 39 cm
• hoogte rugleuning: 33,5 cm
• gewicht: 3,6 kg (model met rugleuning)
• maximale belasting: 130 kg
taboeret
met rugleuning

AD121210
AD121211

100,00
135,00

1
1

Douchestoel hoekmodel Days
Handige oplossing in veel badkamers: het driehoekig model past in de hoek en laat maximale
ruimte over voor de benen en voor eventueel andere bewoners.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting en zachte antislip voetjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 44 tot 54 cm
• zitting: 38 x 38 cm
• vloerbasis: 62 x 52 cm
• gewicht: 3,2 kg
• maximale belasting: 160 kg
BE11W

86,00

1

Douchestoel hoekmodel Delta
Handige oplossing in veel badkamers: het driehoekig model past in de hoek en laat maximale
ruimte over voor de benen en voor eventueel andere bewoners.
De zitting is geperforeerd en kan lichtjes geïnclineerd worden om het rechtstaan te
vergemakkelijken.
Bestand tegen corrosie en voorzien van zachte antislip voetjes.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• zitting: 37 x 37 cm
• vloerbasis: 44 x 44 cm
• gewicht: 1,7 kg
• maximale belasting: 150 kg
42 - 57 cm

AD161225

110,00

1

Douchestoel hoekmodel Edge
Handige oplossing in veel badkamers: het driehoekig model past in de hoek en laat maximale
ruimte over voor de benen en voor eventueel andere bewoners.
De zitting is geperforeerd en kan lichtjes geïnclineerd worden om het rechtstaan te
vergemakkelijken.
Bestand tegen corrosie en voorzien van zachte antislip voetjes. Vervaardigd uit aluminium met
kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• zitting: 45 cm
• vloerbasis: 52 cm
• gewicht: 2,6 kg
• maximale belasting: 130 kg
standaard 42 - 57 cm
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Vouwbaar douchestoeltje voor lichte belasting
Handig lichtgewicht douchestoeltje dat opvouwbaar is.
Hierdoor gemakkelijk op te bergen of mee te nemen op reis.
Vervaardigd uit aluminium kader met kunststof zitting.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit en drainagegaatjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 37 tot 40,5 cm
• zitting: 50 x 31 cm
• maximale belasting: 80 kg
AD160083

65,00

1

Vouwbaar douchestoeltje voor zwaardere belasting
Handig lichtgewicht douchestoeltje dat opvouwbaar is. Hierdoor gemakkelijk op te bergen of mee
te nemen op reis. Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit en drainagegaatjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 36 tot 39 cm
• zitting: 58 x 31 cm
• vloerbasis: 46 x 45 cm
• gewicht: slechts 1 kg
• maximale belasting: 136 kg
standaard 58 x 31 cm

L97729

100,00

1

280,00

1

Opvouwbare douchestoel Days White Line
Handige opvouwbare douchestoel.
Voorzien van armleuningen, drainagegaatjes en uitsparing vooraan.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 47 tot 57 cm
• zitting: 40 x 40 cm
• vloerbasis: 44 x 42 cm
• maximale belasting: 130 kg
BE04W

Opvouwbare douchestoel Sherwood
Deze handige douchestoel is opklapbaar en dus makkelijk op te bergen wanneer deze niet in
gebruik is.
Lichtgewicht aluminium, zitting in voorgevormd PU schuim.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 53,5 tot 64,5 cm
• zitting: 47 x 33 cm
• rugsteun: 30 x 13 cm
• vloerbasis: 48 x 41 cm
• gewicht: 10 kg
• maximale belasting: 150 kg
met rugleuning en vinylzitting
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Douchestoel met gevormde zitting Duro
Veilige, aluminium douchetaboeret met gevormde en geperforeerde kunststof zitting. Voorzien
van 2 handvatten voor betere stabiliteit.
Vervaardigd uit aluminium met kunststof zitting. Verkrijgbaar zonder of met rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 40 tot 52 cm
• zitting: 50 x 30 cm
• vloerbasis: 48 x 49 cm
• gewicht: 2 / 2,9 kg (zonder/met rugleuning)
• maximale belasting: 130 kg
taboeret
met rugleuning

AD149289
AD149291

49,95 ad
69,95 ad

6
6

Douchestoel met gevormde zitting Homecraft
Veilig en stabiel aluminium douchestoeltje met gevormde en geperforeerde kunststof zitting.
Voorzien van 2 handvatten voor betere stabiliteit. Verkrijgbaar zonder of met rugleuning.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 40,6 tot 50,8 cm
• zitting: 51 x 32 cm
• vloerbasis: 47 x 51 cm
• gewicht: 2 / 3 kg (zonder/met rugleuning)
• maximale belasting: 182 kg
taboeret
met rugleuning

AA1547
AA1548

145,00
169,00

4
1

Douchestoel met armsteunen Nielsen Line
Topkwaliteit douchestoel uit Denemarken. Met aluminium pootjes en gemakkelijk te reinigen
lichtgrijze polypropyleen zitting.
2 stevige armsteunen voor optimale veiligheid.
Optie: comfortkussen
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 58 cm
• breedte tussen de armsteunen: 41 of 50 cm
• vloerbasis in de laagste stand: 47 x 51 cm
• gewicht: 4 / 4,3 kg (smal /breed)
• maximale belasting: 150 kg
met rugleuning, breedte 41 cm
met rugleuning, breedte 50 cm
taboeret, breedte 41 cm
taboeret, breedte 50 cm
optie: comfortkussen 41 cm
optie: comfortkussen 50 cm
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Douchestoel Swift
Zweedse design douchestoelcombinatie, vervaardigd uit aluminium en grijze kunststof. Zeer
eenvoudig uit elkaar te nemen om te reinigen en gemakkelijk mee te nemen.
Er zijn 2 basismodellen: met of zonder arm/rugleuning. Daarnaast kunnen alle onderdelen
afzonderlijk besteld worden, waaronder een zachte zit of rug, een extra tafeltje voor de zeep of
douchegel, …
Voorzien van een uitsparing vooraan en brede antislipvoetjes.
De stoel is hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
Technische info:
• zitting: 54 x 41 cm
• vloerbasis: 54 x 50 cm
• breedte van model met armleuningen: intern 45 cm, extern 56 cm
• hoogte: van model met rugleuning: 80-95 cm
• gewicht: 3,1 tot 4,7 kg
• maximale belasting: 130 kg
hoogteverstelbaar, zonder arm- of rugleuning groen
met arm-en rugleuning groen
optie: armleuningen groen
optie: rugleuning groen
optie: gepolsterd zitkussen groen
optie: gepolsterde rugleuning groen
optie: zeephouder groen

AA1581
AA1582
AA158101
AA158102
AA1584
AA1585
AA1583

210,00
240,00
97,00
96,00
175,00
74,00
43,50

1
4
1
1
1
1
1

Douchezit met armsteunen Days
Lichtgewicht douchezit voorzien van armsteunen voor een gemakkelijke en veilige transfer.
Een aluminium frame met kunststof zitting voorzien van drainagegaatjes.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 58 cm
• zitting: 37,5 x 27 cm
• breedte bovenaan, armsteunen inbegrepen: 55 cm
• vloerbasis: 51,5 x 36,5 cm
• gewicht: 2,8 kg
• maximale belasting: 160 kg
539L

70,00 ad

4

Douchestoel met houten zitting en armsteunen Spa
Douchestoel met een Italiaanse design, voorzien van houten zitting en verchroomd frame.
Technische info:
• vaste zithoogte: 50 cm
• zitting: diepte 28 cm
• totale • breedte: 46 cm
• vloerbasis 54 x 33 cm
• gewicht: 4,3 kg
• maximale belasting: 90 kg
M20558
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Douche- en werkstoel met vinyl zitting Days
Eenvoudige douchestoel met comfortabele vierkante zitting.
Deze helt licht naar voor om het rechtstaan te vergemakkelijken.
Materiaal: staal met poedercoating, vinyl polstering
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 54 tot 70 cm vooraan.
• diepte zitting: 28,5 cm
• breedte tussen armsteunen: onderaan 46 cm, bovenaan 50 cm
• vloerbasis: 51 x 41 cm
• gewicht: 4,5 / 7 kg
• maximale belasting: 190 kg
taboeret
met armsteunen en gepolsterde rugleuning

547A
549B

104,00
117,00

1
1

Douchestoel met zachte vinyl zitting Sherwood
Eenvoudige douchetaboeret met comfortabele vierkante zitting met vinyl bekleding. Deze helt
licht naar voor om het rechtstaan te vergemakkelijken.
5 modellen: zonder of met armsteunen/rugleuning/polstering.
Hoogteverstelbaar van 50 tot 64,5 cm of vast.
Technische info:
• zitting: 35,5 x 29,5 cm
• vloerbasis: 43 x 41,8 cm
• afstand tussen armsteunen: 46 cm
• gewicht: 3,6 tot 6 kg (afhankelijk van type)
• maximale belasting: 153 kg
taboeret met vaste hoogte
tabouret, hoogteverstelbaar
met armleuningen gepolsterd, hoogteverstelbaar
met arm- en rugleuning, hoogteverstelbaar
met arm- en rugleuning gepolsterd, hoogteverstelbaar

AA1502
AA1522
AA1524
AA1534
AA1536

106,00
142,00
177,00
188,00
220,00

1
1
1
1
1

Douche- en werkstoel met PU zitting Sherwood
Douchetaboeret met comfortabele vierkante zitting in gesloten PU schuim. Hierdoor verkrijgt men
een uiterst huidvriendelijke oplossing. De zitting helt licht naar voor om het rechtstaan te
vergemakkelijken.
3 modellen: zonder of met gepolsterde armsteunen/rugleuning.
Technische info:
• Hoogteverstelbaar van 50 tot 64,5 cm of vaste hoogte
• zitting: 37,5 x 28,5 cm
• breedte tussen armsteunen: 41,5 cm
• vloerbasis: 43 x 41,8 cm
• maximale belasting: 153 kg
met armsteunen en rugleuning
met gepolsterde armsteunen en rugleuning

091164607
091164615

210,00
285,00

1
1

180,00

1

Douchestoel met gepolsterde zitting en uitsparing Chester
Stevige douchestoel met zachte, licht naar voor hellende zitting.
Vooraan is er een uitsparing.
Stevige rubberen voetjes om het verschuiven te verhinderen.
Zitting: 33,5 x 29,5 cm
Hoogteverstelling: 47 - 62 cm
De basis is een vierkant van 38 x 38 cm
• gewicht: 3,1 kg
• maximale belasting: 150 kg
AA1580
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Douchestoel met armsteunen en rugleuning Days
Comfortabele douchestoel met stevige rugleuning.
Voorzien van vaste armsteunen voor een vlotte transfer en voor de veiligheid. Geperforeerde
zitting voor drainage.
Materiaal: staal en kunststof.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 46 x 39 cm
• totale breedte: 53 cm, totale diepte: 56 cm
• vloerbasis: 52 x 45 cm
• maximale belasting: 160 kg
597A

157,00

1

Douche- en werkstoel Prima Modular met arm- en rugleuning
Attractieve lichtgewicht douchestoel met geperforeerde zitting.
De armsteunen en de rugleuning zijn zeer gemakkelijk weg te nemen voor reiniging, stockage en
om mee te nemen op verplaatsing.
Onderaan zijn brede antislipvoetjes.
2 versies:
• AD101326 met horizontale zitting, uitvoering in aluminium
• AD101318 is een versie met licht naar voor neigende zitting (5 cm), waardoor men
gemakkelijker kan rechtkomen, uitvoering in staal
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 51 tot 64 cm
• zitting: 35 x 31 cm
• vloerbasis: 48 x 53 cm
• maximale belasting: 190 kg
standaard hoogte met horizontale zit, aluminium
hoog model met schuine zit, staal

AD101326
AD101318

150,00 ad
95,00 ad

1
1

Douchezitjes met muurbevestiging
Douchezit Days voor muurbevestiging
Eenvoudige kunststof douchezitting voor muurbevestiging.
In de gebogen zitting zijn er 2 handvatten zodat de persoon zich veiliger kan voelen en
gemakkelijker de transfer kan uitvoeren.
Opgeklapt neemt de zitting weinig ruimte in.
Technische info:
• hoogte tussen 40 en 55 cm
• zitting: 49 x 28 cm
• uitgeklapt neemt hij 38 cm ruimte in, opgeklapt slechts 12 cm (14,5 met steunvoet)
• maximale belasting: 114 kg
zonder steunvoet
met steunvoet, in staal
met steunvoet, in aluminium

538
538D
538DL

60,00 ad
95,00
90,00 ad

1
1
1

Douchezit Days voor muurbevestiging en vloersteun, hoekmodel
Handige plaatsbesparende douchezit gemaakt van aluminium.
Men kan kiezen of de uitklapbare poot aan de linker- of aan de rechterzijde zit.
Op de afbeelding ziet men de rechtse versie: de zit bevindt zich rechts van de hoek in de douche.
Technische info:
• hoogte tussen 44 en 54 cm
• zitting: 40 x 40 cm
• totale plaats die ingenomen wordt wanneer uitgeklapt: 52 cm diepte en 44 cm breedte
• maximale belasting: 130 kg
met steun links
met steun rechts
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Douchezit Tooting met gepolsterde zitting, muurbevestiging en vloersteun
Comfortabele opklapbare douchezit, gemaakt van roestvrij aluminium. De comfortabele zitting is
gepolsterd.
Technische info:
• hoogte tussen 48,5 en 59 cm
• zitting: 33 x 39 cm
• maximale belasting: 158 kg
AA1694

199,00

1

Douchezit Tooting met strokenzitting, muurbevestiging en vloersteun
Door de strokenzitting in kunststof kan het water vlot afvloeien.
De muurfixatie gebeurt door 4 schroeven (niet meegeleverd), 2 boven elkaar op 26,7 cm van
elkaar. Hoogteverstelbaar van 48,5 tot 59 cm
Opklapbaar.
Technische info:
• hoogte tussen 48,5 en 59 cm
• zitting: 29,5 x 35,5 cm
• maximale belasting: 158 kg
AA1690

199,00

1

Douchezit Tooting gepolsterde zitting en uitsparing, muurbevestiging en vloersteun
Comfortabele douchezit voor muurbevestiging met open ruimte vooraan voor de intieme reiniging.
De comfortabele zitting is gepolsterd en opklapbaar.
Technische info:
• hoogte tussen 48,5 en 59 cm
• zitting: 33 x 39 cm
• maximale belasting: 158 kg
AA1697

300,00

1

Douchezit voor muurbevestiging en vloersteun
Verkrijgbaar in standaardversie met open zitstructuur of met een comfortabele gepolsterde
zitting. De structuur is in gecoat aluminium.
Technische info:
• hoogte tussen 48 en 56 cm
• zitting: 33 x 40 cm
• maximale belasting: 160 kg
standaard
gepolsterd zitkussen

091174978
091175017

305,00
365,00

1
1

Douchezit voor muurbevestiging Drop Down
Zeer stevige opklapbare douchezitting voor muurbevestiging.
Voorzien van drainageopeningen voor een vlotte evacuatie van het water. Constructie in roestvrij
staal en een zitting in bacteriewerende kunststof.
Technische info:
• zitting: 42,5 x 28 cm
• maximale belasting: 125 kg
AA1671
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Douchestoel voor muurbevestiging EASA
Compact en comfortabel douchestoeltje.
De zachte zitting is ergonomisch gevormd en is antibacterieel behandeld.
Technische info:
• hoogte tussen 50 en 53 cm
• zitting: 36 x 37 cm
• maximale belasting: 160 kg
EB9

150,00

1

Douchestoel voor muurbevestiging EASA
Comfortabel opklapbare douchestoel voorzien van armsteunen en rugleuning.
Er zijn 2 versies:
-EB1: met kussens (makkelijk te verwijderen voor reiniging), hoogte tussen 46,5 en 61,5 cm
-EB7: zonder kussens, met geperforeerde zitting en rugleuning, hoogte tussen 44,5 en 59,5 cm
Technische info:
• EB1: hoogte van 46 tot 61,5
• EB7: 44,5 tot 59,5
• ziitting: 46 cm breedte, 55 cm diepte (tot muur)
• maximale belasting: 190 kg
met arm- en rugleuning, met kussen
met arm- en rugleuning

EB1
EB7

375,00
340,00

1
1

300,00
465,00

1
6

Douchestoel voor muurbevestiging EASA met gevormde zitting
Comfortabel opklapbare douchestoel.
Er zijn 2 versies: zonder of met armsteunen en rugleuning.
Technische info:
• hoogte van 46 tot 57,5 cm
• zitting: 38 x 46,5 cm
• maximale belasting: 135 kg
zitje
met armsteunen en rugleuning

EB11
EB10

Douchestoel voor muurbevestiging Grand Comfort EASA
Comfortabel opklapbare douchestoel voorzien van armsteunen, gepolsterde zitting en rugleuning.
Voorzien van een hygiënische uitsparing die kan opgevuld worden voor de functie van een
volledige zitting. Hoogteverstelbaar van 47-61,5 cm
Technische info:
• zitting: 49,5 x 55 cm (tot muur)
• opgeklapt: 21,5 cm in
• maximale belasting: 190 kg
met armsteunen en rugleuning

EB8

465,00

1

F19194

220,00

1

Douchezit voor muurbevestiging Riviera
Stijlvolle opklapbare douchezit met houten zitting.
Inclusief bevestigingen.
Technische info:
• zitting: 37 x 27 cm
• diepte tot muur: 35,5 cm
• opgeklapt: slechts 7 cm
• maximale belasting: 160 kg
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Douchezit voor muurbevestiging en vloersteun Days
Comfortabele opklapbare douchezit, gemaakt in gecoat aluminium.
De zitting en de rug zijn gepolsterd, de bekledingen kunnen weggenomen worden. Voorzien van
2 gepolsterde armleuningen voor extra veiligheid en een gemakkelijke transfer.
De muurfixatie gebeurt door 2 x 4 schroeven (niet meegeleverd).
Technische info:
• hoogte tussen 46 en 58 cm
• zitting: 46 x 38 cm
• diepte vanaf de muur: uitgeklapt 54,5 cm, ingeklapt 18 cm
• hoogte armsteunen: 21 cm boven zitting
• maximale belasting: 160 kg
met arm- en rugleuning

538DAB

330,00 ad

1

Douchestoelen met wielen
Douchestoel met wielen Days
Douchestoel met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Voorzien van 4 zwenkbare en rembare
wielen, geperforeerde zitting en duwstang voor de hulpverlener.
Materiaal: staal en kunststof
Technische info:
• zitting: 46 x 39 cm
• totale breedte: 54 x 60 cm
• wielen: Ø 10 cm
• maximale belasting: 160 kg
vaste hoogte 48,5 cm
hoogteverstelbaar 48,5 tot 60 cm

546B
546BADJ4BC

225,00
315,00

6
1

Douche/toiletstoel met wielen Deluxe Days
Douchestoel in aluminium voorzien van 4 kleine vergrendelbare wielen of met 2 grote wielen
achteraan. Ook als toiletstoel bruikbaar.
Afneembare zitring, deksel en voorzien van voetsteunen.
Het kussen heeft vooraan een uitsparing voor intieme hygiëne. Een bijkomend kussen wordt
bijgeleverd om deze uitsparing eventueel te vullen.
Wegklapbare armleuningen voor gemakkelijke transfers.
Eenvoudig te reinigen.
Technische info:
• zitting: 45,7 x 42,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• buitenmaten model met 4 kleine wielen: l x b x h: 55,5 x 55,5 x 99 cm
• buitenmaten model met 2 grote wielen: l x b x h: 69 x 69 x 99 cm
• vrije ruimte onder de zitting: 46,5 cm
• wielen: Ø 13 cm / Ø 60 cm
• maximale belasting: 136 kg
4 kleine wielen
met grote wielen achteraan
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Douche- en toiletstoel met wielen Atlantic
Douche- en toiletstoelcombinatie, volledig geconcipieerd tegen roestvorming en gemakkelijk uit
elkaar te nemen. Het frame is gemaakt uit staal met een plastic laag.
De armleuningen zijn wegklapbaar voor gemakkelijke transfers en ook de zitting kan gemakkelijk
weggenomen worden.
Standaard worden een grote vierkante witte toiletemmer en zitkussen meegeleverd.
Atlantic bestaat ook in een XL en XXL versie.
Opties:
• reserve zitting met opening
• reserve vierkante emmer
Technische info:
• zitting: 45,5 cm
• zithoogte: 50,5 / 53,5 cm
• vrije ruimte onderaan: 44 cm
• wielen: Ø 13 cm
• maximale belasting: 160 kg
standaard - zonder voetsteun
standaard - met voetsteun

599
599F

625,00
640,00

1
1

Douchestoel met wielen Etac Clean
Elegante doucherolstoel, volledig geconcipieerd tegen roestvorming. De zitting heeft achteraan
een opening voor de intieme reiniging.
Hierdoor is hij ook bruikbaar als toiletstoel.
De armleuningen kunnen gemakkelijk verwijderd of naar achter weggeklapt worden.
De voetsteun glijdt gemakkelijk naar achter, zodat hij niet in de weg zit bij transfers.
Technische info:
• zitting 48 cm breed
• ruimte tussen de armleuningen 43,5 cm
• lengte van de armsteunen 36 cm
• hoogte van de armsteunen boven de zitting 22 cm
• totale breedte 52 cm
• wielen: 12,5 cm, waarvan 2 vergrendelbare wielen achteraan of 4 vergrendelbare wielen
• zithoogte 49 cm of 55 cm
• er is ook een versie waarbij de hoogte kan aangepast worden tussen 47,5 en 60 cm
• totaal gewicht 14 kg
49 cm zithoogte, 4 vergrendelbare wielen, lichtgroen
49 cm zithoogte, 4 vergrendelbare wielen, grijs
55 cm zithoogte, 4 vergrendelbare wielen, lichtgroen

AA1621A
091422385
AA1621B

1.080,00
1.100,00
1.080,00

1
1
1

Doucherolstoel Etac Clean met grote wielen
Elegante doucherolstoel, volledig geconcipieerd tegen roestvorming. De zitting heeft een opening
voor de intieme reiniging.
De remhendel verdwijnt onder de zitting en de armleuningen kunnen gemakkelijk weggeklapt
worden, waardoor zijdelingse transfers gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.
De voetsteun glijdt gemakkelijk naar achter, zodat hij niet in de weg zit bij transfers.
Technische info:
• zitting 48 cm breed
• ruimte tussen de armleuningen 43,5 cm
• lengte van de armsteunen 36 cm
• hoogte van de armsteunen boven de zitting 22 cm
• totale breedte 69 cm
• totale lengte 73 cm
• wielen: 61 cm achteraan
• zithoogte: 55 cm
• totaal gewicht: 20 kg
• maximale belasting: 130 kg
Alternatieven op aanvraag: gepolsterde zit/rugleuning…(zie Etac Clean met kleine wielen)
55 cm zithoogte - grijs
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Toebehoren voor doucherolstoel Etac Clean
Men kan de doucherolstoel Etac Clean ook gebruiken als toiletstoel.
Tevens zijn veiligheidssystemen voorzien zoals een gordel of een dwarsstang.
Tenslotte is er een comfortabele en waterbestendige rug en zit.

hygiënische pan met deksel groen
bedpan met deksel grijs
hygiënische panbevestiging groen
bedpanbevestiging grijs
toiletemmerbevestiging groen
toiletemmerbevestiging grijs
dwarsstang
veiligheidsgordel, 2-delig
zachte zitting met opening groen
zachte zitting met opening grijs
vulling voor zitopening grijs
zachte zitting volledig, groen
noppenkussen met drukregeling
zachte rugleuning groen
zachte rugleuning grijs

AA1623A
091423078
AA1623B
091423110
091423144
091423151
AA1624B
AA1624A
AA1625A
091423193
091423219
091163831
AA1625C
AA1626
091423201

96,00
112,00
38,50
57,50
57,00
57,00
169,00
77,00
200,00
242,00
330,00
275,00
1.510,00
119,00
140,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Positioneerbare douchestoel M2 Gas Tip
De M2 Gas-Tip is een volledig manueel positioneerbare douche/toiletstoelcombinatie ontwikkeld
en vervaardigd in Denemarken. Hij voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Alle onderdelen zijn gegarandeerd roestvrij.
Ideaal voor gebruik in smalle ruimtes door de beperkte totale breedte dus geschikt zowel voor
thuis als ziekenhuizen en instellingen.
Inbegrepen:
• zitting in zacht PU
• keuze uit 2 types openingen: standaard opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als afdekking
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een blokkeringsmechanisme.
• in de hoogte en in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zachte PU bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
Technische info:
• hoogteverstelbaar: van 55,5 tot 61,5 cm in 4 stappen
• inclinatie: 37° naar achter, 7° naar voor
• rugleuning: 24 x 43,5 cm
• maximale afmetingen (L x B x H): 74,5* x 57 x 100-106 cm
*zonder voetsteunen
• zitting: 46,5 x 44 cm
• dikte van bekleding zitting: 4,5 cm
• dikte van extra volledige zitting: 2,5 cm
• breedte tussen armsteunen: 46 cm
• dikte van bekleding armsteunen: 2,5 cm
• doorlaatbaar net: machinewasbaar op 80°
• materiaal frame: roestvrij staal met witte poedercoating
• maximale belasting: 140 kg
Tal van andere accessoires verkrijgbaar.
set inclusief standaardpakket opties, zitting met opening
vooraan
set inlcusief standaardpakket opties, zitting met gewone
opening
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Accessoires voor positioneerbare douchestoel M2 Gas Tip
Standaard inbegrepen:
• zitting in zacht PU
• keuze uit 2 types openingen: standaard opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als afdekking
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een blokkeringsmechanisme.
• in de hoogte en in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zachte PU bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
heupgordel
zachte zitting met inco hoes
crossbar, steunstang vooraan
armgoot voor hemiplegie links
armgoot voor hemiplegie rechts
hielstraps
plasgoot
hoogteverstelbare voetsteunen
kunststof toiletemmer met deksel, grijs
kuitondersteuningsnet
verstelbare hoofdsteun soft
verstelbare zijsteunen voor de romp

AD149918
AD149914
AD149913
AD149915
AD149916
AD149912
AD149911
AD149892
AD149903
AD149895
AD149893
AD149894

55,00
110,00
110,00
135,00
135,00
145,00
72,50
150,00
76,50
60,00
225,00
175,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elektrisch positioneerbare douchestoel M2 Multi-Tip
Deze elektrisch positioneerbare douche/toiletstoel heeft alle voordelen van het manuele model
M2 Gas-Tip met als extra pluspunten dat de hoogte en inclinatie elektrisch verstelbaar zijn via
een handbediening.
Dit model is iets breder van de M2 Gas-Tip maar is ook ideaal voor gebruik in smalle ruimtes.
Inbegrepen:
• zitting in zacht PU
• keuze uit 2 types openingen: standaard opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als afdekking
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een blokkeringsmechanisme.
• in de hoogte en in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zachte PU bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 95 cm
• inclinatie: 35° naar achter, 5° naar voor
• rugleuning: 45 x 43,5 cm
• maximale afmetingen (L x B x H): 81-115* x 61 x 104-149 cm
*afhankelijk van inclinatie
• maximale belasting: 150 kg
• zitting: 46,5 x 44 cm
• dikte van bekleding zitting: 4,5 cm
• dikte van extra volledige zitting: 2,5 cm
• breedte tussen armsteunen: 46 cm
• dikte van bekleding armsteunen:
• doorlaatbaar net: machinewasbaar op 80°
• materiaal frame: roestvrij staal met witte poedercoating
met zitting met opening vooraan
met standaard zitting
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Accessoires voor elektrisch positioneerbare douchestoel M2 Multi Tip
Standaard inbegrepen:
• zitting in zacht PU
• keuze uit 2 types openingen: standaard opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als afdekking
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een blokkeringsmechanisme
• in de hoogte en in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zachte PU bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
verstelbare hoofdsteun soft
verstelbare zijsteunen

AD149922
AD149923

220,00
195,00

1
1

Badplanken
Een badplank kan het verschil maken bij een transfer. Een veilige plaatsing is echter een voorwaarde.
Alle badplanken hebben onderaan een klemsysteem om het wegschuiven te beletten.
De opgegeven lengte is de buitenmaat: om de lengte te bepalen meet men het bad bovenaan van muur tot aan de buitenrand. Men kiest een lengte
die daar zo dicht mogelijk bij is.
Te lang is echter ook onveilig, daar de badplank kan kantelen als men op het overstekende boordje gaat zitten.
Badplank kunststof wit Savanah®
Badplank Savanah®, witte kunststoffen stroken met een grote drainagemogelijkheid.
De 2 klemmen zijn afgerond en passen zich aan aan verschillende badvormen.
Een handgreep met een antislip laag is afzonderlijk verkrijgbaar.
Technische info:
• binnenbreedte min/max:
AA1091A: 48,3 tot 63,5 cm
AA1091B: 53,3 tot 68,6 cm
AA1091C: 58,4 tot 73,7 cm
• gewicht: ± 2 kg
• maximale belasting: 190 kg
66 x 23 cm
71 x 23 cm
76 x 23 cm
69 x 23 cm
extra breed - 66 x
extra breed - 69 x
extra breed - 71 x
extra breed - 76 x
optie: handgreep

36
36
36
36

AA1091A
AA1091B
AA1091C
AA1091D
AA1093A
AA1093
AA1093B
AA1093C
AA1092

cm
cm
cm
cm

52,00
53,00
58,00
52,00
85,00
85,00
85,00
83,00
12,00

ad

1
6
6
1
1
1
1
1
6

55,00 ad
55,00
68,00 ad

5
1
1

ad
ad
ad
ad

Badplank met gekleurde handgreep
Badplank met stevige geperforeerde zitting.
De bijgeleverde handgreep is zo gevormd dat ze vrij is van de muur.
Technische info:
• binnenbreedte min/max: 43 tot 68,5 cm
• maximale belasting: 150 kg
70 X 35 cm - blauw
70 X 35 cm - rood
78 X 35 cm - blauw, extra lang
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Badplank met gekleurde handgreep en draaischijf
Badplank met stevige geperforeerde zitting en voorzien van een transfer draaischijf.
De ideale oplossing als transfers moeizaam verlopen:
• men brengt de schijf naar de buitenkant en gaat er op zitten
• men draait zich en brengt de benen in het bad
• vervolgens schuift men met de schijf naar het midden van de badplank
De bijgeleverde handgreep is zo gevormd dat ze vrij is van de muur.
Technische info:
• binnenbreedte min/max: 44 tot 67 cm
• maximale belasting: 150 kg
72,5 X 35 cm

AD160968

100,00 ad

1

Badplank Days met handgreep blauw
Badplank in lichtgewicht kunststof met stevige geperforeerde zitting.
De bijgeleverde handgreep is zo gevormd dat ze vrij is van de muur.
Technische info:
• 71 x 32 cm
• interne breedte: 40,6 tot 66 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale belasting: 190 kg
71 X 32 cm

587

73,95

1

Badzitjes
Een badzit is bedoeld voor personen die moeilijk vanop de bodem van het bad recht geraken. Ze bestaan in verschillende hoogtes en uitvoeringen.
Badzit met uitsparing Savanah®
Deze eenvoudige badzit in kunststof is zowel in vaste als variabele hoogte verkrijgbaar.
Speciale uitsnijding voor intieme reiniging.
Speciale vorm voor optimaal comfort.
Perforaties in de zitting zorgen voor een snelle afvoer van het water.
4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
Technische info:
• zitting: 40 x 24 cm
• gewicht: 790 à 900 g
• maximale belasting: 190 kg
15 cm vaste hoogte
20 cm vaste hoogte
aanpasbare hoogte 15 tot 20 cm

AA1110Y
AA1112
AA1114Y

57,50
66,00
69,00

1
1
4

65,00
65,00 ad
70,00 ad

1
4
4

Badzit met strokenzitting Savanah®
Sterk en comfortabel kunststof badzitje.
Snelle afvoer van het water tussen de kunststof zitstroken.
Alle onderdelen zijn corrosiebestendig.
4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
Technische info:
• zitting: 45,5 x 29 cm
• vloerbasis: 34,5 x 30 cm
• gewicht: 2,2 à 3,2 kg
• maximale belasting: 190 kg
15 cm
20 cm
30 cm
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Badzit Nuvo™ met strokenzitting
Sterk en comfortabel kunststof badzitje, hoogteverstelbaar over 5 cm.
2 modellen: laag (15-20 cm) en hoog (25-30 cm).
Snelle afvoer van het water tussen de waterdichte zitstroken.
4 sterke zuignappen zorgen voor de veiligheid.
Technische info:
• zitting: 45,5 x 27 cm
• alle onderdelen zijn corrosiebestendig en latexvrij
• gewicht: 2,7 kg
• maximale belasting: 190 kg
aanpasbaar 15-20 cm
aanpasbaar 25-30 cm

L71055
L71067

125,00
135,00

1
1

Hangende badzit lichtgewicht
Badzit die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die het bad niet beschadigen.
Technische info:
• kaderbreedte: 73 cm, hierdoor geschikt voor baden met 58,5 tot 67 cm binnenbreedte
• zitting: 41 x 23 cm, deze hangt 15 cm lager dan de badrand
• gewicht: 1,2 kg
• maximale belasting: 90 kg
091170737

60,00 ad

4

Hangende badzit met rugleuning BA51
Badzit die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die het bad niet beschadigen.
Technische info:
• geschikt voor baden met 48,5 tot 55 cm binnenbreedte
• zitting: 41 x 40,
• hoogte rugleuning: 38 cm
• maximale belasting: 113 kg
AD160084

99,95 ad

1

Hangende badzit met hygiënische uitsparing Days White Line
Badzit die op de rand van het bad hangt.
Speciale uitsparing voor intieme reiniging.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader.
De uiteinden van het frame zijn bedekt met antislip doppen die het bad niet beschadigen.
Technische info:
• in de breedte verstelbaar van 60 tot 72 cm
• zitting: 40 x 40 cm
• rugleuning: 47 x 15 cm, 36 cm boven de zit
• uitsparing: 12 x 15 cm
• maximale belasting: 130 kg
standaard
met rugleuning

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

BE05W
BE06W

adhome: ad

courant/stock: a

143,00
145,00

staffel mogelijk: X

4
1

6/07/2017

Bad, douche & lavabo

Badzitjes

Hangende badzit met rugleuning BOB
Badzit met uitsparing die op de rand van het bad hangt.
De witte kunststof zitting is bevestigd op een aluminium kader. De uiteinden van het frame zijn
bedekt met antislip doppen die het bad niet beschadigen.
Technische info:
• in de breedte verstelbaar van 73 tot 85 cm
• minimale binnenbreedte van het bad: 46 cm
• zitting: 41 x 41 cm
• zitbreedte: 45,5 tot 57,5 cm
• gewicht: 3,1 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD94757

169,95 ad

1

Badzit Komfort Bather
Deze badzit in mesh-stof kan zowel in de thuissituatie gebruikt worden als in instellingen, voor
meer comfort en steun.
Geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen.
Compatibel met de meeste standaard baden van minimum 60 cm; bij minder dan 75 cm
buitenbreedte Technische info:
• 109,5 cm x 76,5 cm (buitenbreedte tussen badsteunen)
• mesh-cover: wasbaar op 40°
• maximale belasting: 120 kg
zonder zijbeschermingen
inclusief zijbeschermingen met kussens
optie: steunkussen voor het hoofd

AD160915
AD160914
AD160916

1.250,00
1.360,00
370,00

1
1
1

Draaibare badzitjes en transferbanken
Draaibare badzit Swivelling Days White Line
Kunststof zitting met een uitsparing voor hygiëne, gemonteerd op een aluminium frame.
De zit is draaibaar om transfers te vergemakkelijken, maar kan ook vastgezet worden in een
bepaalde positie.
Technische info:
• totale breedte: 71 cm
• totale diepte: 52,5 cm
• rugleuning: 47 x 15 cm
• zitting: 40 x 40 cm
• gewicht: 6,6 kg
• maximale belasting: 130 kg
BE09W

248,00

1

Draaibare badzit Swivelling aluminium
Stevige en geperforeerde kunststof zit op aluminium frame.
De zit is draaibaar om transfers te vergemakkelijken, maar ook vast te zetten in een bepaalde
positie.
Technische info:
• totale breedte van het kader: 71 cm
• zitting: 46 x 39 cm
• gewicht: 7,2 kg
• maximale belasting: 100 kg
vaste breedte 71 cm
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Draaibare badzitjes en transferbanken

Transfer badbank BA3
Badzit met 2 poten in en 2 buiten het bad, zodat hij over de rand van het bad uitkomt om
transfers te vergemakkelijken.
Hij kan zowel links als rechts gemonteerd worden.
Voorzien van een gedraineerde zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 43 tot 53 cm
• zitting: 68 x 41 cm
• maximale belasting: 130 kg
AD160082

130,00

1

Transfer badbank Comfy
Badzit met 2 poten in en 2 buiten het bad, zodat hij over de rand van het bad uitkomt om
transfers te vergemakkelijken.
Hij kan zowel links als rechts gemonteerd worden.
Voorzien van een zachte zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 66 cm
• zitting: 70 x 40,6 cm
• gewicht: 5,8 kg
• maximale belasting: 120 kg
AA1594
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Badliften
Badlift Bellavita
De Bellavita badlift is volledig gemaakt uit kunststof en is één van de lichtste modellen op de
markt (9,3 kg).
Hij werkt met een batterijlader op lage spanning en is dus volkomen veilig.
De lithiumbatterij heeft een oplaadtijd van ongeveer vier uur. De handbediening is absoluut
waterdicht en beschikt over duidelijke knoppen.
De Bellavita gaat rustig en soepel naar beneden. Er volgt een korte pauze vooraleer de
rugleuning traag naar achter inclineert.
Bij een te lage batterijstand belet een veiligheidsmechanisme het dalen zodat de lift nooit
geblokkeerd raakt beneden in het bad.
De Bellavita is modulair en bestaat uit twee delen: zitting en rug.
Beide delen klikken eenvoudig in en uit elkaar.
De rug kan in elke gewenste positie gezet worden en zelfs dichtgeklapt worden voor gemakkelijk
transport.
De beide zijflappen helpen bij de transfer en klappen naar binnen voor een gemakkelijk transport.
De voetjes onderaan zijn voorzien van flexibele zuignappen om een maximale stabiliteit te
waarborgen.
Standaard geleverd met witte comfortbekleding, deze is afneembaar om te reinigen.
Met opties zoals een hoofdsteun, transferdraaischijf, 4-punts kindergordel en abductieklos voor
kinderen kan men de badlift individueel aanpassen.
Bellavita wordt geproduceerd in Duitsland en doorstond alle kwaliteitstesten.
Garantie: 5 jaar garantie op de mechanische onderdelen en motor, 2 jaar garantie op de
handbediening.
Technische info:
• zonder zijflappen: 42 x 35 cm
• met zijflappen: 51 x 38 cm
• rug: 64 x 36 cm
• inclinatie rug: 10° tot max. 50°
• hoogte van de zitting: van 6 tot 48 cm (laagste en hoogste stand vanaf badbodem)
• gewicht: lift alleen 5,5 kg, rugleuning 3,8 kg
• maximale belasting: 140 kg
met bekleding Comfort wit
optie: transfer-draaischijf
optie: hoofdsteun
optie: 4 punts kindergordel
optie: abductieklos en bekleding

AD101715
AD104468
AD105049
AD105050
AD105051

899,95 ad
185,00 ad
105,00
355,00
340,00

1
1
1
1
1

Badlift Bathing Cushion
Badlift gebaseerd op een stevig kussen dat met een pomp opgeblazen wordt.
Men zakt zachtjes naar beneden, onderaan heeft men de keuze om tot bijna op de bodem te
zakken of om nog een beetje lucht in het kussen te laten voor meer comfort.
Bathing Cushion hoeft niet bevestigd te worden en kan vlot in en uit het bad genomen worden
om het bad vrij te maken voor een andere gebruiker. Het kussen zelf weegt slechts 2 kg en is
voorzien van een handvat voor gemakkelijk transport.
Dit systeem is vooral bedoeld voor personen met nog een goede rompstabiliteit.
De combinatie met een handgreep aan de muur is aan te raden.
Technische info:
• hoogte: 2 tot 40 cm
• breedte: 58 cm
• diepte: 44 cm
• pomp Airflo 30,5 x 27 x 15,5 cm, gewicht: 6 kg
• maximale belasting: 153 kg
AD152992

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

courant/stock: a

1.250,00 rei

staffel mogelijk: X

3

6/07/2017

Bad, douche & lavabo

Beugels en grepen speciaal voor de badkamer

Beugels en grepen speciaal voor de badkamer
Bij beugels voor op de badrand wordt met maximale belasting een verticale kracht bedoeld. De werkelijke belasting bij zijdelings trekken of duwen is
vaak lager, en hangt af van de stevigheid waarmee de klem bevestigd is.
Multifunctionele en verstelbare handgreep voor op de badrand Hugo
Hugo is ongetwijfeld de beste en meest complete greep voor op de badrand.
Vervaardigd uit staal en kunststof; de klem is bekleed met antislip rubber om het bad niet te
beschadigen. Het geheel is volkomen roestvrij.
Voordelen:
• 2 handgrepen, zowel bovenaan als opzij, deze laatste kan men links of rechts plaatsen
• op de bovenste horizontale greep kan men met zijn volle gewicht steunen
• hoogteverstelbaar boven de badrand, dus kan eventueel minder hoog boven de badrand
uitsteken, waardoor hij stabieler wordt en de beweging minder hindert.
Technische info:
• breedte badrand van 2,9 tot 13,5 cm
• hoogteverstelbaar boven de badrand van 8 tot 14 cm
• totale breedte: 39 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale verticale belasting: 120 kg
AD150842

169,95 ad

1

Handgreep voor op de badrand staal - dwarsrichting
Stabiele badgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit het bad gaan.
De greep is vervaardigd uit wit gecoat staal, wordt gefixeerd op de badrand met een inox klem
voorzien van een rubberen antisliplaag.
Technische info:
• voor een badrand met 8,3 tot 14 cm breedte
• lengte: 45,7 cm
• hoogte: boven badrand: 35 cm
• gewicht: 2,4 kg
• maximale verticale belasting: 100 kg
AA1920

55,00

1

Handgreep voor op de badrand kunststof - dwarsrichting
Stabiele kunststof handgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit het bad stappen.
De handgreep is volledig in kunststof waardoor hij aangenaam warm aanvoelt.
De klem is bekleed om het bad niet te beschadigen.
Technische info:
• maximale verticale belasting: 110 kg
met 2 openingen

AD155976

55,00 ad

6

64,00

1

Greep voor op de badrand staal - lengterichting
Greep voor fixatie op de badrand.
De klem met antislipbekleding past op de meeste badranden.
Technische info:
• voor een badrand met 7,6 cm tot 17,8 cm breedte
• totale hoogte: 49,5 cm
• hoogte: boven het bad 37,5 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale verticale belasting: 70 kg
luxe uitvoering
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Handgreep voor op de badrand blauw zacht gecoat - lengterichting
Stabiele badgreep die zorgt voor een stevige steun bij het in en uit het bad gaan.
De greep is vervaardigd uit staal met een comfortabele, zachte blauwe bekleding en wordt
gefixeerd op de badrand met een klem voorzien van een rubberen antisliplaag.
Technische info:
• de klem heeft een bereik van 5,7 tot 14 cm
• hoogte: boven de badrand: 26,7 cm
• gewicht: 2,6 kg
recht

AA1922

115,00

1

Handgreep voor het bad met vloerbevestiging
Handgreep die een perfect veilige steun biedt bij het in- en uit bad stappen.
Deze badsteun haakt op de badrand waar hij bevestigd wordt d.m.v. met antislip rubber beklede
klemmen die het bad niet beschadigen. Tevens wordt hij in de vloer geschroefd met een
grondplaat.
De klemmen kunnen aangepast worden, zowel in hoogte als in opening.
Technische info:
• breedte badrand van 3 tot 9 cm
• hoogteverstelbaar van 55 tot 75 cm
• hoogte boven de badrand: 3,5 tot 6 cm
• breedte: 17,5 cm
• grondplaat: 26,5 x 2,5 cm
• gewicht: 2,6 kg
• maximale belasting: 150 kg
chroom
wit epoxy

AA1910
AA1911

138,00
125,00

1
1

Handgreep voor het bad met vloerbevestiging Merton
Deze badsteun haakt op de badrand, wordt daar bevestigd d.m.v. met rubber beklede klemmen,
tevens wordt hij in de vloer geschroefd.
Door zijn speciale vorm is hij niet alleen nuttig bij de transfer maar ook bij het gaan zitten of
rechtstaan.
Technische info:
• breedte badrand van 3 tot 9 cm
• hoogteverstelbaar van 55 tot 75 cm
• hoogte boven de badrand: 30 tot 60 cm
• afmetingen van de dwarse beugel over het bad 17,5 x 25 cm
• maximale belasting: 150 kg
wit epoxy

AA1915

130,00

1

580,00

1

Badopstap met handgreep
Originele en stijlvolle combinatie van brede badopstap met een handgreep.
Het oppervlak van de badopstap is antislip acryl met een comfortabele PU foam.
Technische info:
• hoogte: badopstap: 10,4 cm
• hoogte handgreep: 83 cm
• 70 x 41 cm
• gewicht: 5,8 kg
• maximale belasting: 190 kg
M20595
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Geïntegreerde badkamer handgreep 2 in 1
Mooie kwaliteitsreeks waarbij een stevige handgreep gecombineerd wordt met een andere
functie, zodat de aanpassing niet meer opvalt.
• ronde greep met zeepschaaltje: 35,6 cm hoog, 33,6 cm breed en 12 cm van de muur
• hoekrekje voor in de douche met gebogen greep: 7 cm hoog, 31 cm breed en 22 cm van de
hoek
• toiletrolhouder met afgeronde greep: 55,5 cm hoog, 19 cm breed en 12 cm van de muur
• handdoekdroger met gebogen greep: 41 of 61 cm lang, hoogte 12 cm en 7,9 cm van de muur
ronde greep met zeepschaaltje
hoekrekje voor in de douche met gebogen greep
toiletrolhouder met afgeronde greep
handdoekdroger met gebogen greep 41 cm
handdoekdroger met gebogen greep 61 cm

M66388
M66376
M66399
M66406
M66569

126,00
96,00
214,94
120,00
120,71

1
1
1
1
1

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA
Antislip wandbeugels met 32 mm diameter.
De buis is verzinkte inox van 25 mm Ø met daarrond een kunststof antislip coating Natural
Touch® van 32 mm.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
• maximale belasting: 150 kg
30
30
45
45
60
60
90
90

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

-

wit
antraciet
wit
antraciet
wit
antraciet
wit
antraciet

GRS300W
GRS300B
GRS450W
GRS450B
GRS600W
GRS600B
GRS900W
GRS900B

53,25
53,25
62,50
62,50
75,75
75,75
97,00
97,00

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

1
1
1
1
1
1
1
1

104,00 ad
104,00 ad

1
1

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA, gebogen 135°
Antislip wandbeugels met 32 mm diameter.
De bocht van 135° helpt om bij elke fase van een beweging een ideaal steunpunt te bieden.
De buis is verzinkte inox van 25 mm Ø met daarrond een kunststof antislip coating Natural
Touch® van 32 mm.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
• maximale belasting: 150 kg
27,5 x 27,5 cm - antraciet
27,5 x 27,5 cm - wit

GRA27545B
GRA27545W

Wandbeugel staal, antislip gecoat EASA, L-vorm
Antislip wandbeugels met 32 mm diameter.
De L-vorm is vooral bedoeld om van zit tot stand te komen en helpt om bij elke fase van een
beweging een ideaal steunpunt te bieden.
De buis is verzinkte inox van 25 mm Ø met daarrond een kunststof antislip coating Natural
Touch® van 32 mm.
"Links" is met de lange zijde links, zoals bij de letter "L" (zie afbeelding).
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
• maximale belasting: 150 kg
35
35
35
35
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Wandbeugel L-vorm met douchekop en aansluitingsslang, staal, antislip gecoat EASA
2 in 1: stevige handgreep in L-vorm, gecombineerd met een douchestang, douchekop en -slang.
De buis is verzinkte inox van 25 mm Ø met daarrond een kunststof antislip coating Natural
Touch® van 32 mm.
De afgebeelde mengkraan is niet inbegrepen.
• maximale belasting: 150 kg
46
46
46
46

x
x
x
x

120
120
120
120

cm
cm
cm
cm

links - wit
rechts - wit
links - donkergrijs
rechts - donkergrijs

GRH46120LW
GRH46120RW
GRH46120LB
GRH46120RB

320,00
320,00
320,00
320,00

1
1
1
1

Wandbeugel T-vorm met douchekop en aansluitingsslang, inox EASA
2 in 1: stevige handgreep in omgekeerde T-vorm, gecombineerd met een douchestang,
douchekop en -slang, zeepbakje.
De douchekop heeft een ergonomisch handvat.
Technische info:
• Ø 3,2 cm, niet gecoat
• maximale belasting: 150 kg
De afgebeelde mengkraan is niet inbegrepen.
60 x 103 cm

TBARKIT4

260,00

1

Wandbeugels op zuignappen
Ideaal voor plaatsen waar niet kan of mag geboord worden en voor tijdelijk gebruik zoals op reis.
Ook zeer praktisch voor professionele zorgverstrekkers bij hun huisbezoeken en advisering; in een oogwenk kan men hiermee de juiste plaats
uitproberen, ook indien men kiest voor een geboorde vaste beugel.
Ze zijn geschikt voor alle gladde, vlakke oppervlakken (keukens, badkamers, geschilderde muren etc.).
Het oppervlak moet goed gereinigd en gedroogd te zijn alvorens men de beugel erop plaatst.
De zuigkracht is afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak: van 24 u tot 14 dagen.
Men moet dus zorgvuldig de beugel regelmatig controleren, losmaken, reinigen en dan de beugel opnieuw plaatsen.
De beugels zijn vooral bedoeld om de beweging te controleren en niet om zich met het volle gewicht eraan op te trekken.
Er zijn vaste en verstelbare beugels: deze laatste hebben het voordeel dat men gemakkelijker de voegen kan vermijden.
Bij twijfelachtige oppervlakten, bv. poreuze tegels, kan men gebruik maken van zelfklevende edelstaal plaatjes.
Productspecificaties:
• de beugels zijn vervaardigd uit hoogwaardige witte kunststof
• geen scherpe kanten
• alle metalen delen zijn van roestvrij staal
• zuignappen van een speciale rubbersamentelling
• de hechting is afhankelijk van de structuur van de tegels
Alle beugels zijn makkelijk te demonteren om te reinigen en mee te nemen op verplaatsing.
Wandbeugel op zuignap Mobeli® met vaste lengte en veiligheidsindicator
Zuignappen van 12 cm, Ø handgreep 3,5 cm.
Een vaste lengte is economischer dan een verstelbare. Men vermijdt de voegen door de beugel
eventueel schuin te plaatsen.
Verkrijgbaar in 4 lengtes.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
S 11 cm (32,5 cm totale lengte)
S 21 cm (45 cm totale lengte)
M 35 cm (58 cm totale lengte)
L 65 cm (86 cm totale lengte)
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Wandbeugel op zuignap Mobeli® verstelbaar met veiligheidsindicator
Zuignappen van 12 cm, Ø handgreep 3,5 cm.
De verstelling (12,5 cm) is traploos zodat men steeds de voegen kan vermijden.
Ideaal voor op reis of voor een zorgverstrekker bij advies.
Verkrijgbaar in 3 lengtes.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
S 21 - 33,5 cm
M 33 - 45,5 cm
L 43 - 55,5 cm
XL 66,5 - 79 cm

1400221S
1400222S
1400223S
1400224S

184,95 ad
194,95 ad
235,00
250,00

10
5
5
1

Wandbeugel op zuignap Mobeli® kindergreep 26 mm Ø met veiligheidsindicator
Zuignappen van 12 cm.
Deze kindergreep is iets minder dik dan de versie voor volwassenen: 26 mm i.p.v. 3,5 cm.
Een vaste lengte is economischer dan een verstelbare. Men vermijdt de voegen door de beugel
eventueel schuin te plaatsen.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
De maximale belasting is 60 kg
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
S 17 cm greep
M 31 cm greep

1400228S
1400229S

155,00
175,00

1
1

Wandbeugel op zuignap Solido met vaste lengte
Zuignappen van 12 cm, Ø handgreep 3,5 cm.
Een vaste lengte is economischer dan een verstelbare. Men vermijdt de voegen door de beugel
eventueel schuin te plaatsen.
De korte versie van 10 cm is bedoeld voor één hand.
Deze beugels hebben geen veiligheidsindicator.
S 10 cm (32,5 cm totale lengte)
M 32 cm (58 cm totale lengte)
L 62 cm (88 cm totale lengte)

AD75953
AD75954
AD75955

59,95 ad
79,95 ad
94,95 ad

10
10
1

99,95 ad

1

Wandbeugel op zuignap Solido T verstelbaar
Zuignappen van 12 cm, Ø handgreep 3,5 cm.
De verstelling is 13 cm zodat men steeds de voegen kan vermijden.
Ideaal voor op reis of voor een zorgverstrekker bij advies.

S 44 - 57 cm totale lengte

AD101712

Wandbeugel op zuignap Mobeli® chroom met vaste lengte en veiligheidsindicator
Deze verchroomde versie van de Mobeli® past in elke badkamer. Chroom heeft de eigenschap
de omgevingskleuren te weerkaatsen, en valt hierdoor nauwelijks op.
Zuignappen van 12 cm en een handgreep van 3,5 cm.
De zuignappen kunnen ook over een hoek geplaatst worden door gebruik te maken van een
adapter (optie).
Voorzien van een veiligheidsindicator.
S 35 cm (58 cm totale lengte)
L 65 cm (86 cm totale lengte)
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Badbeugel op 4 zuignappen QuattroPower Mobeli®
Extra stevige badbeugel met 2 zuignappen van 12 cm aan elke zijde, Ø handgreep 3,5 cm.
Deze badbeugel is op 3 punten draaibaar waardoor deze zich perfect laat aanpassen aan de
meeste badvormen.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
74
85
86
98

cm,
cm,
cm,
cm,

met
met
met
met

veiligheidsindicator
extra handgreep + veiligheidsindicator
veiligheidsindicator
extra handgreep + veiligheidsindicator

1400263S
1400264S
1400261S
1400262S

505,00
520,00
505,00
520,00

1
1
1
1

Wandbeugel op 4 zuignappen QuattroPlus Mobeli® met veiligheidsindicator
Extra stevige wandbeugel met 2 zuignappen van 12 cm aan elke zijde, Ø handgreep 3,5 cm.
4 telescopische modellen met verstelbare lengte.
De belasting is 125 kg voor de 2 kortste telescopische en 110 kg voor de langere versies. Deze
waarden zijn indicatief en hangen steeds af van de ondergrond.
De zuignappen kunnen ook over een hoek geplaatst worden door gebruik te maken van een
adapter (optie).
Het betreft telkens de afstand tussen de bevestigingen.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
verstelbaar
verstelbaar
verstelbaar
verstelbaar

20 - 32,5
32 - 44,5
42 - 54,5
64,5 - 77

cm
cm
cm
cm

(totale
(totale
(totale
(totale

L
L
L
L

36-48,5
48-62,5
58-70,5
80,5-93

cm)
cm)
cm)
cm)

1400241S
1400242S
1400243S
1400244S

400,00
410,00
420,00
440,00

1
1
1
1

Stabilisatiegreep op zuignap Stabi Mobeli®
Zuignappen van 12 cm, Ø handgreep 3,5 cm.
Stabi is een stevige handgreep die horizontaal en/of verticaal kan gezet worden.
Deze wordt gebruikt bij mensen met ongecontroleerde of geassocieerde bewegingen, bv. bij
ataxie.
Tevens geschikt als universele greep in huis, toilet, badkamer,…
horizontaal met veiligheidsindicator
Vario: horizontaal/verticaal met veiligheidsindicator

1400295S
1400296S

88,00
120,00

1
1

Stabilisatiegreep op zuignap kindermodel Daisy Mobeli®
Daisy is de kinderversie van de stabilisatiegreep met zuignappen van 12 cm en een dunnere
handgreep van Ø 2,6 cm.
Daisy is een stevige handgreep die horizontaal en/of verticaal kan gezet worden.
Wordt gebruikt bij kinderen met ongecontroleerde of geassocieerde bewegingen, bv. bij ataxie.
Op het uiteinde is een leuk eendje gemonteerd dat stimuleert om de greep te gebruiken.
Tevens geschikt als universele greep in huis, toilet, badkamer,…
horizontaal met veiligheidsindicator
Vario: horizontaal/verticaal met veiligheidsindicator
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Handgreep op zuignap Handi Holder
Eenvoudige handgreep loodrecht op het oppervlak.
Soepel handvat type joystick.
De houdkracht is minder als bij een "Stabilisatiegreep". Handi is dan ook vooral bedoeld als
bijkomende veiligheid voor het evenwicht, niet om zich aan op te trekken.
Kan universeel gebruikt worden:
• aan de lavabo
• aan tafel
• op het rolstoeltafeltje
• op de muur van het toilet of de badkamer
• zuignap van 8 cm
• gewicht: 90 g
AD141301

30,00

1

Pivoterende extra wandbeugel op zuignap Mobeli® te bevestigen op bestaande
Praktische uitbreiding van een bestaande wandbeugel van Mobeli®.
Men klikt de extra arm eenvoudig tussen de zuignap en de stang van de bestaande wandbeugel
en men krijgt een multifunctionele oplossing in elke gewenste hoek.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met vaste lengte of telescopisch.
Deze laatste oplossing kan nodig zijn als men tegelvoegen wil vermijden.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
vaste lengte 35 cm met veiligheidsindicator
telescopisch 34-46,5 cm met veiligheidsindicator

140026H6S
140022H2S

315,00
370,00

1
1

Adapter - scharnieren voor wandbeugel op zuignap Mobeli®
Deze scharnierelementen klikt men tussen de zuignap en de grijpstang van de telescopische
versies.
- ..555 is een aluminium cardan versies die over 3 bewegingsgraden kan versteld worden en
hierdoor kan men in moeilijke situaties een flexibele oplossing creëren. Ze zijn bedoeld tot 50 kg
belasting.
- ..558 is een kunststof scharnieradapter met een bewegingsmogelijkheid tot 103° elk. Dit wil
zeggen dat met de 2 adapters samen 206° kan overbrugd worden. Dit is voldoende voor de
meeste situaties. Ze zijn bedoeld tot 65 kg belasting.
- ..557 is een diagonaaladapter voor de Quattro versies met 80 kg belastbaarheid.
aluminium (per 2)
kunststof (per 2)
aluminium voor Quattro (per 2)

1400555
1400558
1400557

150,00
100,00
115,00

1
1
1

Vergrendeling met sleutel voor Mobeli® zuignap
Mobeli® beugels op zuignap kan men vergrendelen.
Dit kan nuttig zijn om veiligheidsredenen bv. bij personen met dementie.
Dit maakt ook tijdelijk gebruik van beugels mogelijk in een openbare omgeving zoals openbare
gebouwen. Men kan kiezen om 1 of 2 zijden af te sluiten met hetzelfde sleuteltje. Het sleuteltje
zelf is universeel.
1 item met 1 sleutel
2 items met 1 sleutel
1 sleutel
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Verlengd handvat voor de Mobeli® zuignaphendel
Het bevestigen of verwijderen van de Mobeli® handgrepen vereist enige kracht.
Dit verlengd handvat vermindert de kracht met minder dan de helft.
Men schuift gewoon het handvat over de hendel, drukt de handgreep aan en kantelt de hendel.
Het verlengd handvat kan over de hendel blijven zitten; men kan dan bv. opteren voor een
handvat op elke zijde.
1400573

40,00

1

Edelstaalplaatjes Mobeli®
Als de ondergrond te poreus of te ongelijk is, of als de tegels kleiner zijn dan 14 cm, dan is een
wandbeugel op zuignap niet bruikbaar. Men kan dit oplossen met deze edelstaalplaatjes.
Het betreft stevige en mooie zelfklevende platen van 14,5 x 14,5 cm of 14,5 x 29,5 cm voor
Quattro.
Ze zijn voorzien van een sterke kleeflaag, maar kunnen steeds nadien zonder beschadiging
verwijderd worden.
Per 2 verpakt.
14,5 x 14,5 cm (per 2)
14,5 x 29,5 cm (per 2)

1461414
1461418

37,95 ad
78,00

1
1

Reinigingsset voor de zuignappen van Mobeli®
Speciale reinigingsset voor zuignappen van Mobeli® wandbeugel, aanbevolen voor een optimale
werking.
Inhoud:
• reinigingsmiddel: 100 ml
• microvezeldoekje: 35 x 35 cm
• in hersluitbaar plastiek zakje met trekkoordje
1 flacon 100 ml + reinigingsdoek

1400676

28,00

1

Wandbeugels voor universeel gebruik
Bij wandbeugels worden geen schroeven bijgeleverd, omwille van de onbekendheid van de ondergrond.
De maximale belasting hangt dan ook eerder af van de bevestiging als de keuze van de beugel zelf.
Als criteria worden gehanteerd: uitzicht, dikte van de greep, vrije afstand tot de muur.
Wandbeugel kunststof met fijne ribbels
Deze economische wandbeugel heeft een fijn geribbelde structuur en is vervaardigd in sterke
kunststof.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
Technische info:
• Ø 3,6 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
30,5 cm
38 cm
41 cm
46 cm
61 cm
91 cm
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Wandbeugel kunststof met antislipribbels Gripsure™
Mooie designbeugel in wit/grijze uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Ook met vochtige handen is er door de speciale ribbel een perfecte greep.
De greep zelf is door zijn ellipsvorm stevig te grijpen.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
Technische info:
• Ø 3,7 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 3,7 cm
30
40
45
60

cm
cm
cm
cm

091187822
091187830
091188077
091188093

22,25
25,00
28,00
36,25

1
1
1
1

Wandbeugel kunststof met antislipribbels Prima
Mooie designbeugel in muntgroene of witte uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Heel stevige beugel met een kern van aluminium.
Ook met vochtige handen is er door de speciale ribbel een perfecte greep.
De gebogen versies zijn ook zeer nuttig in het toilet.
Bevestiging met schroeven, die netjes afgedekt worden met een beschermplaatje.
Technische info:
• Ø 3,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 4 cm
• maximale belasting: 160 kg
wit - 30 cm
wit - 40 cm
wit - 45 cm
wit - 60 cm
wit - gebogen - 32,5 cm
wit - gebogen - 40 cm
wit/munt - 30 cm
wit/munt - 40 cm
wit/munt - 45 cm
wit/munt - 60 cm
wit/munt - gebogen - 32,5 cm
wit/munt - gebogen - 40 cm

AD96591
AD96592
AD96593
AD96594
AD101430
AD96596
6509
6510
6511
6512
6507
6508

19,00
20,00
21,00
30,00
24,00
32,00
19,75
21,75
23,00
32,00
26,75
34,00

ad
ad
ad
ad
ad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wandbeugel kunststof met antislipribbels mat zwart Prima
Mooie designbeugel in mat zwarte uitvoering, voorzien van antislipribbels.
Wordt vooral gebruikt op donkere of stenen oppervlakken, waar hij minder opvalt.
Kan binnen- en buitenshuis gebruikt worden.
Technische info:
• Ø 3,5 cm
• lengte: 46 cm
• maximale belasting: 160 kg
45 cm

AD101436

24,00

1

Wandbeugel in V-vorm Ashby
Kunststof beugel ontworpen om bij elke fase van een beweging een ideaal steunpunt te bieden
voor hand en onderarm.
Kleur: standaard wit, ook verkrijgbaar in rood en donkerblauw.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• lengte: 32 cm
• Ø 3,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm
• maximale belasting: 115 kg
AD96615
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Wandbeugel in contrastkleur
Kunststof beugel, die door zijn kleur gemakkelijker gevonden wordt indien de badkamer
hoofdzakelijk wit is.
Nuttig personen met een visuele beperking.
De rode kleur wordt vaak gekozen voor personen met dementie of Alzheimer, omdat
hulpmiddelen in deze kleur beter opgemerkt worden.
Technische info:
• Ø 3,5 cm
• maximale belasting: 115 kg
gebogen 33 cm - rood
recht 45 cm - rood
recht 60 cm - rood
gebogen 33 cm - donkerblauw
recht 45 cm - donkerblauw
recht 60 cm - donkerblauw

AD161082
AD161083
AD161084
AD161085
AD161086
AD161087

26,00
35,00
44,00
26,00
35,00
44,00

1
1
1
1
1
1

15,50
16,50
18,00
24,00

1
1
1
1

Wandbeugel verchroomd Days, hoog
Economische, maar bijzonder kwalitatieve wandbeugel in staal met chroom afwerking.
Verkrijgbaar in 4 lengtes.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 8,9 cm
30
45
61
91

cm
cm
cm
cm

567A
567B
567C
567D

Stalen wandbeugel wit, hoog
Economische, maar bijzonder kwalitatieve wandbeugel in staal met een witte epoxy coating.
Verkrijgbaar in 4 lengtes.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 8,9 cm
30
45
61
91

cm
cm
cm
cm

568A
568B
568C
568D

12,75
12,50
15,25
17,75

1
1
1
1

19,00
22,00
25,50
33,00
27,00
36,00
39,50
47,50

1
1
1
1
1
1
1
1

Stalen wandbeugel, laag
Wandbeugel met een witte of verchroomde gladde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 3,2 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 5 cm
epoxy gecoat wit 30,5 cm
epoxy gecoat wit 45 cm
epoxy gecoat wit 61 cm
epoxy gecoat wit 91 cm
verchroomd 30,5 cm
verchroomd 45 cm
verchroomd 61 cm
verchroomd 91 cm
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Wandbeugel verchroomd met antislipribbels
Verchroomde wandbeugel met een geribbelde structuur.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 3,8 cm
30 cm
40,6 cm
45 cm
60 cm
81 cm

AA6049
AA60491
AA6050
AA6051
AA60511

24,00
24,00
25,00
29,00
29,50

ad
ad
ad
ad

10
10
10
10
1

45,00 ad
50,00 ad

1
1

Wandbeugel inox met antislipribbels Drive
Hoogglans gepolierde 100% roestvrij edelstaal wandbeugel met een geribbelde structuur.
Zeer degelijke en zware kwaliteit.
Bevestiging met zichtbare schroeven.
Technische info:
• Ø 3 cm
• de vrije ruimte achter de handgreep: 7 cm
30 cm
50 cm

AD127242
AD127243

Modulair wandbeugelsysteem in kunststof
Modulair systeem, waarbij men oneindig kan variëren. Bruikbaar in de ganse woning: badkamer,
toilet, gang, tweede trapleuning, buiten,...
De rechte stukken van 80 cm zijn volledig in kunststof en kunnen op elke lengte afgezaagd
worden.
Men kan eindigen op 2 manieren: met afsluitdoppen op de buis zelf of met een eindstuk dat aan
de muur bevestigd wordt. Dit eindstuk maakt een bocht van 90° en wordt aan de muur
vastgeschroefd. Indien men eindigt met een afsluitdop dient men daar vlak voor een T-stuk te
voorzien.
De T-stukken dienen om de buizen aan de muur te bevestigen, ze zijn nodig minstens om de 80
cm.
De ellebogen dienen om een hoek van 90° te maken. In een T-stuk loopt de buis niet door.
Alle verbindingsstukken (T of elleboog) zijn geribbeld langs de binnenzijde, dit verhindert het
draaien van de buis bij het vastgrijpen. Het wordt aangeraden om bij een definitieve plaatsing de
verbindingen nog extra te fixeren met een gewone lijm voor kunststof.
rechte beugel 80 cm (per stuk)
T-stuk (per 2)
eindstuk (per stuk)
elleboog 90° (per stuk)
afsluitdop (per 2)

AA6077
AA6071
AA607101
AA6073
AA6076

19,75
19,00
11,25
4,65
2,00

1
1
1
1
1

Opstapjes voor het bad
Badopstap Savanah® Bath step 10 cm
Stapelbare badopstap Savanah® met antislip comfortlaag.
Hoogte van één element is 10 cm, vervolgens telkens 5 cm verhoging, doordat elk element 5 cm
over het volgende schuift. Alle elementen zijn gelijk.
Bv. men wenst 20 cm te verhogen: 3 elementen volstaan (10 + 5 + 5 cm).
Maximum 6 elementen, met een totale hoogte van 35 cm.
Men kan ook de opstapjes zijdelings aan elkaar clipsen, waardoor men een groter oppervlak of
een trapje verkrijgt.
De antislipmat kan ook afzonderlijk besteld worden.
Technische info:
• 38 x 48 cm
• gewicht: van elke module: 1,3 kg
• maximale belasting: 190 kg
per stuk
vervanging antislipmat
vervanging rubberen voetjes (per 10)
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Bad opstaptegels 2,5 cm
Bad opstaptegels stapelbaar.
Hierdoor ook zeer goed bruikbaar bij evaluatie van de ideale hoogte, in therapie of huisbezoek.
De bovenlaag heeft een antislip structuur.
Per 4 stuks.
Technische info:
• hoogte van elke tegel: 2,5 cm
• 45 x 35 cm
• gewicht: 3,4 kg
• maximale belasting: 190 kg
per 4

LP-K40

86,00

1

Bad opstaptegels Prima
Stapelbare badopstap Prima met antislip laag.
Hoogte van het bovenste element (met antislip) is 5 cm, vervolgens verhogers van telkens 2,5
cm hoogte.
In de basisset zitten 1 bovenste element en 2 verhogers, zodat men 5, 7,5 of 10 cm kan
verhogen.
Men kan de verhogers afzonderlijk verkrijgen (per stuk of per 10).
Maximale hoogte is 35 cm.
Bv. men wenst 20 cm te verhogen: 7 elementen zijn nodig (5 cm + 6 maal 2,5 cm).
Hierdoor ook zeer goed bruikbaar bij evaluatie van de ideale hoogte, in therapie of huisbezoek.
Technische info:
• 35 x 44,5 cm
• maximale belasting: 240 kg
set: 1 basis + 2 verhogers, totaal 10 cm
verhoging 2,5 cm (per stuk)
verhoging 2,5 cm (per 10)

AD96600
AA1883A
AD96601

105,00
38,00
240,00

1
1
1

Bed/badopstap in bamboe
Opstaptrede in milieuvriendelijk bamboe, bijvoorbeeld voor het bed, het bad of om naar een
hoge kast te reiken.
Vochtbestendig, en daardoor bruikbaar in de ganse woning.
Technische info:
• 45,5 x 35,5 cm
• hoogte 10 cm
• maximale belasting: 318 kg
AD156756

90,00 ad

5

Opstapbankje voor bad omkeerbaar
Handig opstapje voor het bad.
De rode kleur wordt vaak gekozen voor personen met dementie of met visuele problemen, omdat
hulpmiddelen in deze kleur beter opgemerkt worden.
Technische info:
• hoogte: 10 of 15 cm (omkeerbaar)
• 53 x 35 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 190 kg
10/15 cm hoog - wit
10/15 cm hoog - rood
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Badopstap met handgreep
Originele en stijlvolle combinatie van brede badopstap met een handgreep.
Het oppervlak van de badopstap is antislip acryl met een comfortabele PU foam.
Technische info:
• hoogte: badopstap: 10,4 cm
• hoogte handgreep: 83 cm
• 70 x 41 cm
• gewicht: 5,8 kg
• maximale belasting: 190 kg
M20595

580,00

1

Douche- en badmatten, antislip
Douche/Badmat antislip, rubber met zuignapjes, wit
Douche/badmat uit geperforeerde natuurlijke rubber.
Het materiaal is schimmel- en bacteriewerend.
Voorzien van kleine zuignapjes en perforaties om snelle evacuatie van water mogelijk te maken.
Verschillende maten.
Wasbaar met de hand in een lauw zeepsopje.
Bevat latex.
54 x 54 cm
56 x 56 cm
76 x 35,5 cm
57 x 35,5 cm
78 x 35 cm
extra lang: 95 x 35 cm

AA1803
AA1794
AA1804A
AA1802AY
091204544
AA1805

19,00
25,00
18,00
18,50
28,50
27,00

ad
ad
ad

ad

12
10
10
12
1
12

Douche/badmat Softfeel antislip latexvrij, wit
Douche/badmat speciaal ontwikkeld voor personen met allergie.
Verkrijgbaar in 2 maten.
Het materiaal is schimmel- en bacteriewerend.
Voorzien van kleine zuignapjes en perforaties om snelle evacuatie van water mogelijk te maken.
Wassen met de hand in een lauw zeepsopje.
Latexvrij.
70 x 40 cm
55,5 x 55,5 cm

AA1800
091204551

34,50
37,00

1
1

Veiligheidsstrips voor bad en badkamer
Zelfklevende strips uit zacht aanvoelende vinyl/rubber.
Gemakkelijk reinigbaar.

21,6 x 1,9 cm (per 20)
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Comfort in en rond het bad
Opblaasbaar bad-zitkussen met zuignappen
Dit vierkant opblaasbaar badkussen van 45,5 cm wordt met 4 zuignappen stevig op zijn plaats
gehouden.
Technische info:
• 45,5 x 45,5 cm
• gewicht: 200 g
45,5 x 45,5 cm wit

AA1814

12,95 ad

5

Opblaasbaar bad-hoofdkussen met badstof bekleding
Dit opblaasbaar badkussen heeft een aangename bekleding in badstof, waardoor het heel
comfortabel is.
Het zorgt voor een grotere stabiliteit in het bad en wordt bevestigd met zuignappen.
Technische info:
• 53 x 40 cm
• gewicht: 200 g
53,3 x 40 cm wit

AA1823

14,00 ad

5

86,00
54,00

1
1

Zacht badkussen
Een badkussen dat zowel de zitting als de rug omvat.
De hoes is waterdicht en antislip, kan gemakkelijk gereinigd worden.
Onderaan en op de rug zitten 4 zuignapjes om alles stevig op zijn plaats te houden.
Technische info:
• breedte: 31 cm, één kussen van 34 cm en één van 30 cm
• dikte: 3 cm
• er is ook een versie met alleen de zitting, deze is 34 x 30 cm
• gewicht: 700 g
zit/rug combinatie
enkel zit

AA1815
091536457

Badkussen Integral
Set van 1 ligkussen en 2 zijkussens, voor meer steun en comfort tijdens het badmoment.
Geschikt voor gebruik thuis en in instellingen; past in de meeste standaard baden.
Technische info:
• ligkussen: 170 cm
• zijkussens: 135 cm
complete bekleding rug/bodem/zijkanten

AD160917

1.090,00

1

Opblaasbare neksteun
Met een zeer zachte velours bekleding voor optimaal comfort.
Wordt gebruikt als zwemkraag, als badkussen of gewoon als neksteun, bv. in de auto, bus,
vliegtuig,...
Technische info:
• 46 x 26,7 cm
• gewicht: 110 g
AA4001
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Badverkorter
De kunststoffen badverkorter brengt het badeinde ± 25 cm dichter.
Deze is nuttig om onderuit glijden te voorkomen.
Bevestiging met zuignappen.
Laat de afvoer vrij.
Technische info:
• 33 x 35,6 cm
AD96602

73,00

1

Badverkorter Mobeli®
Een badverkorter is nuttig om het onderuit glijden te voorkomen.
De 2 of 3 zuignappen zijn verstelbaar in hoek, zodat zij in elk standaardbad passen (vanaf 51 cm
tot 70 cm breedte).
Voorzien van een veiligheidsindicator.
met 2 zuignappen en veiligheidsindicator
met 3 zuignappen en veiligheidsindicator

1400281S
1400282S

250,00
355,00

1
1

145,00

1

Positioneringspommel voor het bad Mobeli®
Om het onderuit glijden in het bad te voorkomen.
Wordt bevestigd met een zuignap voorzien van een veiligheidsindicator.
Technische info:
• zuignap: Ø 120 mm
• pommel: 29,5 x 8 cm, polyurethaanschuim
op zuignap en met veiligheidsindicator

1400286S

Verzorgingsartikelen
Badspons op metalen steel buigbaar
De steel van deze spons kan gebogen worden om deze zo optimaal mogelijk aan te passen aan
de individuele behoefte.
Pastelkleurige spons met een verdikt, grijs handvat.
Technische info:
• lengte: 38 of 61 cm
• gewicht: 71 g
38 cm
61 cm

AA1831B
AA1831CY

8,00
17,00 ad

1
10

Badspons op witte kunststof steel buigbaar
De steel van deze spons kan gebogen worden d.m.v. een heat gun, om deze zo optimaal
mogelijk aan te passen aan de behoefte van de persoon.
Speciaal is de ronde borstel met aan één zijde een ruwer oppervlak voor scrubbing.
Technische info:
• lengte: 57 cm
• gewicht: 60 g
rond, met een harde en een zachte kant
rond
niervormig
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Badspons op blauwe kunststof steel buigbaar
Het materiaal waaruit de steel is vervaardigd laat toe dat men de vorm meerdere malen aanpast,
naargelang het lichaamsdeel dat men wil bereiken.
In tegenstelling met andere hulpmiddelen is hiervoor geen warmtebron nodig.
Technische info:
• lengte: 56 cm
• gewicht: 60 g
rond
zandlopermodel

920567
920566

16,50
16,50

1
5

Badspons/borstel/teenwasser met verlengde steel en verwisselbare spons
Badspons met lang handvat in kunststof.
Vooral geschikt voor het wassen van de voeten indien men deze moeilijk of niet kan bereiken:
Technische info:
• nylon borstel 9,5 cm
• grote spons en 2 kleine van 3,5 cm voor tussen de tenen
• lengte: 61 cm
• gewicht: 120 g
AA1848

26,50

5

Ergonomische badspons met verlengd handvat
Zeer mooi gamma van verlengde borstels, kwalitatief hoogstaand in Scandinavisch design. Goed
uitgebalanceerd en daardoor vlot in de hand, met de minste druk op de gewrichten.
De haarwasser (links op de afbeelding) is zo ontworpen dat hij op elke plaats van het hoofd kan
komen en de vingers kan vervangen.
De borstel voor de rug (gebogen, bovenaan) en voor het lichaam (midden op de afbeelding)
neemt geen water op.
De sponskussentjes zijn vervangbaar.
haarwasborstel 30 cm
lichaamsborstel 37 cm
reserve spons voor lichaamsborstel 37 cm
rugborstel 77 cm
reserve spons voor rugborstel 77 cm

AA1839
AA1838
AA183801
AA1837
AA183701

48,00
50,00
32,00
55,00
35,00

ad
ad
ad
ad
ad

1
1
1
1
1

Massageborstel Body Brush
Massageborstel met zachte haren.
Het verlengde handvat zorgt ervoor dat ook moeilijk bereikbare lichaamsdelen, zoals schouders
of rug, kunnen bereikt worden.
Technische info:
• lengte: 43 cm
• gewicht: 214 g
AA1843

73,50

1

21,00 ad

5

Badborstel verlengd
Lichtgewicht borstel om gemakkelijk rug of benen te schrobben.
Zeer zachte borstel om kwetsuren te vermijden.
Technische info:
• lengte: 38 cm
• gewicht: 150 g
38 cm
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Lotion- en crème aanbrenger
Op het einde van de licht gebogen arm is er een klein reservoir voorzien van rolletjes. Deze
geven een aangenaam masserend gevoel terwijl zij de crème of de lotion egaal verspreiden op
moeilijk te bereiken plaatsen.
Technische info:
• lengte: handvat: 35 cm
• gewicht: 150 g
AA1818

21,50

1

32,00
16,50

1
1

Lotion aanbrenger
Lotionaanbrenger met handvat in kunststof.
De handgreep heeft een uitsparing voor de duim om meer druk te kunnen zetten.
De spons is verwisselbaar.
Reservesponsjes zijn verkrijgbaar per 2.
Technische info:
• lengte handvat: 30,5 cm
• gewicht: 50 g
lotion aanbrenger
reservespons (2)

AA1862
AA186201

Teenwasser op steel
Deze borstel helpt personen die door bewegingsbeperking hun voeten en tenen niet of moeilijk
kunnen bereiken.
2 tampons zijn inbegrepen.
Technische info:
• lengte: handvat: 71 cm
• gewicht: 300 g
incl. 2 tampons
reserve tampons (2)

AA1847
AA184601

26,00 ad
12,00 ad

12
1

Voetwasser Soapy Soles
Originele oplossing voor mensen die hun voeten moeilijk of niet kunnen bereiken. De voeten
worden over de borstelmat heen en weer geschoven.
Soapy Soles wordt aan de vloer of in het bad bevestigd met zuignappen.
Vooral bedoeld voor de voetzolen.
920318

55,00

1

Voetwasser ShowerSandal™
Originele oplossing voor mensen die hun voeten moeilijk of niet kunnen bereiken. De voeten
worden over de borstelmat heen en weer geschoven.
De ShowerSandal™ wordt aan de vloer of in het bad bevestigd met zuignappen.
Door de speciale lange borstels wordt er ook tussen de tenen grondig gewassen zonder gevaar
op kwetsuren. Ideaal voor diabetici.
Wasbaar in de vaatwasser of de wasmachine.
091178870
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Verzorgingsartikelen

Verzorgingsset met borstel, spons, lotionaanbrenger, puimsteen
In deze box zit zowat alles wat men nodig heeft voor de verzorging van het lichaam.
Alle verzorgingsartikelen zijn met verlengde handgreep.
De basis is een handgreep waarop men alle accessoires kan vast klikken. Deze handgreep is 34
cm, en vouwt in 2.
Accessoires: badspons, lotion aanbrenger, puimsteen, loofah brush,…
Het geheel wordt compact opgeborgen in een doorzichtige tas met ritssluiting.
Handig voor op reis en een ideale cadeau tip.
M77970

32,00

1

Handdoek met handvatten en bijhorend washandje
Een katoenen strook met 2 handvatten maakt moeilijke plaatsen bereikbaar: bv. de voeten of de
rug.
Eén zijde is badspons, de andere is ruwer en dient voor het scrubben.
Een bijhorend washandje is inbegrepen.
Technische info:
• lengte: 80 cm zonder handvatten
• breedte: 10 cm
• gewicht: 100 g
• handwas 40°C
AA1856

27,00 ad

10

Rugkrabber
Deze rugkrabber heeft een buigbaar deel zodat hij altijd kan aangepast worden aan de
individuele persoon met een bewegingsbeperking.
Technische info:
• lengte: 65 cm
927721

54,00

1

PNC-3

14,50 ad

5

Nagelknipper tafelmodel Peta
Gemonteerd op een kunststof antislipvoet.
De grote hefboom vereist weinig kracht.
Tevens voorzien van een nagelvijltje.

Lange teennagelknipper Peta
Lange handvatten met vergroot oog waardoor slechts weinig kracht vereist is.
De snijvlakken staan in een lichte hoek en zijn zeer licht getand, zodat zij niet wegslippen tijdens
het knippen.

groen
blauw
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Borstel op zuignap
Dit borsteltje is niet alleen geschikt voor het reinigen van kunstgebitten en nagels, maar ook voor
het reinigen van groenten en aardappelen.
Geschikt voor éénhandig gebruik.
Technische info:
• 10 x 4 cm
AA1881

17,25

5

Tubeknijper - per 2
Voor mensen met weinig kracht, maar wel met de functie van 2 handen.
Deze knijper zorgt dat men gemakkelijk alle tandpasta uit de tube krijgt, zonder veel kracht te
vereisen van de vingers.

Tubemaster

AD21315

6,50 ad

10

Haarverzorging, haarwasbekkens
Opblaasbaar haarwasbekken voor bed
Voorzien van een drainagebuisje aan de rechterkant.
Verkrijgbaar in 2 materialen: PVC en vinyl. Vinyl is duurzamer en sterker dan PVC.
Comfortabel bekken met een vorm die de nek en schouders goed ondersteunt.
Opblazen kan met de mond of met een pompje.
Opblaasbare haarwasbekkens hebben een beperkte levensduur: bewaard in opgeblazen toestand
en goed afgedroogd gaan ze langer mee.
Technische info:
• diepte: 15 cm
• gewicht: ± 680 g
vinyl, compact 64 x 52 cm
vinyl, 71 x 61 cm
PVC, 66 x 61 cm

AD160970
AA1874
AA1873

35,00 ad
52,50
37,75

10
10
5

50,50

1

Haarwasbekken voorgevormd voor gebruik in bed
Voorgevormd kunststof bekken.
Het water loopt opzij weg en kan opgevangen worden in een emmer.
Technische info:
• 75,5 x 39,5 cm
• gewicht: 700 g
AA1872

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

courant/stock: a

staffel mogelijk: X

6/07/2017

Bad, douche & lavabo

Haarverzorging, haarwasbekkens

Opblaasbaar haarwasbekken voor gebruik aan de lavabo Adhome
Opblaasbaar haarwasbekken bedoeld voor gebruik aan een lavabo.
Prijswinner in Frankrijk.
De nekuitsparing is anatomisch gevormd voor een groter comfort.
De afgebeelde doucheslang van 140 cm lengte is een optie. Ze is aansluitbaar op de meeste
badkamerkranen.
Technische info:
• 60 x 35 cm
• kleur: donkerblauw
60 x 35 cm, PVC blauw
optie: douche met aansluitslang 140 cm

AD149347
AD149351

47,95 ad
30,95 ad

5
1

Haarwasbekken lichtgewicht voor gebruik aan de lavabo
Vernieuwd design, met extra comfortabele neksteun in neopreen en brede strap rond de hals.
Het achtereinde steunt op de lavabo.
Technische info:
• lengte: 21 cm
• diepte: 5 cm
• gewicht: 175 g
AA1871

64,50

1

Haarwasbekken met flexibele rubberen rand met straps
Met 1 strap te bevestigen rond de hals, het achterste deel rust in de lavabo, er is onderaan een
antislipstrook.
De flexibele rand zorgt voor een zeer comfortabele werking.
Technische info:
• 45 x 33 cm
• halsuitsnijding: 12 x 11 cm
voor wastafel

AA1878

88,00

1

Bed-douche E-Z shower
Dit waterreservoir wordt gevuld met warm water en opgehangen, bv. aan een zelfoprichter.
Een douchekop is bevestigd aan een darm en heeft een aan/uit knop, zodat de gebruiker
volledige controle heeft over de waterstroom.
Technische info:
• inhoud: 11,3 liter
• lengte waterdarm: 60 cm
AA1876

89,00

1

Verlengde haarkam, opvouwbaar
De kam of borstel kan in 2 hoeken ingesteld worden en na gebruik in het handvat geplooid
worden. Kan zowel door links- als rechtshandigen gebruikt worden.
Technische info:
• totale lengte: 46 cm
• lengte geplooid: 23,5 cm
style kam - 46 cm, geplooid 23,5 cm
haarborstel - 46 cm, geplooid 23,5 cm
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Verlengde haarset
Zeer mooi gamma met ergonomisch design waardoor ze erg goed in de hand liggen en weinig
druk uitoefenen op de gewrichten.

borstel 37 cm
kam 37 cm

AA4721
AA4723

41,00 ad
36,00 ad

1
1

Haardrogerhouder met klem, zuignap Mobeli®
Nuttig voor mensen met bewegingsbeperkingen of éénhandig gebruik.
De afgebeelde haardroger is niet inbegrepen.

met veiligheidsindicator
met zwenkarm en veiligheidsindicator

1400204S
1499204S

140,00
190,00

1
1

120,00
180,00

1
1

125,00

1

Haardrogerhouder open ring met zuignap Mobeli®
Nuttig voor mensen met bewegingsbeperkingen of éénhandig gebruik.
De afgebeelde haardroger is niet inbegrepen.

met veiligheidsindicator
met zwenkarm en veiligheidsindicator

1400203S
1499203S

Statief voor haardroger
Nuttig voor mensen met bewegingsbeperkingen of éénhandig gebruik.
De afgebeelde haardroger is niet inbegrepen.

6475

Haarkapje met ingewerkte shampoo
Men kan het kapje voorverwarmen in een microgolf voor extra wellness gevoel.
Men zet het kapje op het hoofd en masseert tot alles ingewerkt is.
Even droogwrijven met de handdoek en vervolgens het haar kammen of modelleren zoals
gewoonlijk.
Per stuk.
091310978
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Diverse nuttige hulpjes in de badkamer
Douchescherm Evolution vrijstaand 3 delen - 80 cm hoog
Vrijstaand douchescherm van Easa, dat na gebruik dichtvouwt en compact kan weggeborgen
worden.
Voorzien van 2 stevige handvatten om gemakkelijk te hanteren.
de hoogte: is zo gekozen dat een eventuele hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon
onder de douche kan helpen.
Onderaan is er een dubbele rubberen strip om maximaal lekkage te voorkomen.
Het paneel is halfmat en vervaardigd uit zeer sterk polycarbonaat.
Technische info:
• 3 delen: 50/100/50 cm
• hoogte: 80 cm
• gewicht: 10 kg
Op bestelling zijn andere maten en vaste doucheschermen mogelijk.
50/100/50 cm wit/frost
50/100/50 cm chroom/frost

EVPS001FW
EVPS001FC

485,00
485,00

1
1

Spiegel op zuignap, telescopisch Mobeli®
Spiegel die vooral ontworpen is voor personen met diabetes of stoma.
De spiegel meet 15,2 cm en is tot 130 cm uittrekbaar, zodat men ook aan de achterzijde van het
lichaam of onder de voeten kan kijken.
Stevige zuignap van 12 cm Ø, die op alle niet-poreuze oppervlakken gebruikt kan worden.
De spiegel vergroot het beeld 6x zoals een make-up- of scheerspiegel.
met veiligheidsindicator
met LED verlichting en veiligheidsindicator

1400209S
1499209S

160,00
200,00

1
1

Douchekophouder op zuignap Mobeli®
Deze praktische douchekophouder wordt bevestigd d.m.v. een stevige zuignap van 12 cm Ø.
Er zijn 2 versies:
• vast
• met een zwenk arm (afgebeeld)
vast met veiligheidsindicator
met zwenkarm en veiligheidsindicator

1400202S
1499202S

99,00
155,00

1
1

1400205S
14061208
1499205S

330,00
120,00
430,00

1
1
1

Doucherail op zuignap Mobeli®
Zwenk arm op 2 stevige zuignappen van 12 cm
Verkrijgbaar met of zonder douchegordijn.
Met veiligheidsindicator.
Technische info:
• lengte arm: telescopisch 72 tot maximaal 105 cm
• douchegordijn: 120 x 80 cm
zwenkbare rail telescopisch 72 - 105 cm, veiligheidsindicator
gordijn 120 x 80 cm
zwenkbare rail telescopisch 72 - 105 cm, veiligheid, + gordijn
120 x 80 cm
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Bescherminghoes voor het douchen
Deze beschermhoes schuift men over een gipsverband of een spalk om deze te beschermen
tijdens het douchen. De afsluiting gebeurt door een stevige elastische rand.
Gaat bij normaal gebruik een 2-tal maanden mee.
Niet geschikt bij open wonden of het zwemmen.
arm
onderbeen (± 80 cm)
volledig been (± 100 cm)

AA1864
AA1865
AA1866

64,00
69,50
80,00

1
1
1

Badkameraanpassingen voor kinderen
Kinderdouche/toiletstoel Seahorse Plus complete set
Vernieuwd en functioneler model van de veelgeprezen Seahorse Sanichair met behoud van de
belangrijkste voordelen van het origineel.
Volledige set Seahorse Plus inclusief:
• 2 opeenvolgende zachte foam liners (meegroeifunctie)
• makkelijk te verwijderen en opklapbare armsteunen/tafeltjes (op S en M)
• in de hoogte en diepte verstelbare draaibare hoofdsteun
• onafhankelijke, hoogteverstelbare voetsteunen met straps
• 4 puntsgordel (harnas) in H-vorm. Voor opgroeiende meisjes is ook een gordel in V-vorm
verkrijgbaar
• afneembare zachte plasbescherming/pommel
• voldoende grote emmer
Verkrijgbaar in drie formaten (leeftijdscategorieën bij benadering bepaald) : small (5-10 jaar),
medium (10-15 jaar) en large (15 tot 18 jaar).
Eigenschappen:
• hoogteverstelbaar frame, geschikt voor de meeste toiletten
• tilt mechanisme met gasveer voor veilige, vlotte kanteling van 20° en 40°
• grote onafhankelijke vergrendelbare wielen voor vlotte beweging en verhoogde veiligheid
• voldoende opening voor een vlot toiletbezoek en intiem toilet
• maximale belasting: 63,5kg (S), 89kg (M) en 102 kg (L)
Voor meer details: klik op PDF.
S - liners 1+2 - H-gordel - van 5 tot 10 jaar
S - liners 1+2 - V-gordel - van 5 tot 10 jaar
M - liners 3+4 - H-gordel - van 10 tot 15 jaar
M - liners 3+4 - V-gordel - van 10 tot 15 jaar
L - liner 5 - H-gordel - vanaf 15 jaar
L - liner 5 - V-gordel - vanaf 15 jaar
L - liner 6 - H-gordel - vanaf 15 jaar
L - liner 6 - V-gordel - vanaf 15 jaar
L - liner 7 - H-gordel - vanaf 15 jaar
L - liner 7 - V-gordel - vanaf 15 jaar

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

N83320
N83332
N83344
N83356
N83368-B5
N83379-G5
N83368-B6
N83379-G6
N83368-B7
N83379-G7

adhome: ad

courant/stock: a

2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6/07/2017

Bad, douche & lavabo

Badkameraanpassingen voor kinderen

Kinderdouche/toiletstoel Seahorse Plus
Vernieuwd en functioneler model van de veelgeprezen Seahorse Sanichair met behoud van de
belangrijkste voordelen van het origineel.
Verkrijgbaar in drie formaten (leeftijdscategorieën bij benadering bepaald): small (5-10 jaar),
medium (10-15 jaar) en large (15 tot 18 jaar).
Hoofd-, arm- en voetensteun, emmer, pommel en heupgordel zijn inbegrepen. Men dient
minstens 1 liner toe te voegen. Met de overige opties kan men de Seahorse nog eventueel
aanvullen.
Eigenschappen:
• hoogteverstelbaar frame, geschikt voor de meeste toiletten
• tilt mechanisme met gasveer voor veilige, vlotte kanteling van 20° en 40°
• grote onafhankelijke vergrendelbare wielen voor vlotte beweging en verhoogde veiligheid
• voldoende opening voor een vlot toiletbezoek en intiem toilet
• maximale belasting: 63,5kg (S), 89kg (M) en 102 kg (L)
Voor meer details: klik op PDF.
S - van 5 tot 10 jaar
M - van 10 tot 15 jaar
L - vanaf 15 jaar
bekleding mini liner 1 voor S
bekleding mini liner 2 voor S
bekleding mini liner 3 voor M
bekleding mini liner 4 voor M
bekleding mini liner 5 voor L
bekleding mini liner 6 voor L
bekleding mini liner 7 voor L
voorarmsteunen (L+R) voor S
voorarmsteunen (L+R) voor M/L
4 punts gordel H vorm voor S
4 punts gordel H vorm voor M
4 punts gordel H vorm voor L
4 punts gordel V vorm voor S
4 punts gordel V vorm voor M
4 punts gordel V vorm voor L

N72012
N72024
N72036
N72310
N72322
N72334
N72346
N72668
N72679
N84981
N72127
N72188
N72139
N72140
N72723
N72152
N72164
N72759

2.100,00
2.250,00
2.400,00
225,00
160,00
295,00
180,00
425,00
250,00
350,00
150,00
150,00
225,00
225,00
235,00
225,00
225,00
235,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Badzit kind Otter
Veelzijdige bad- en douchestoel voor kinderen, vervaardigd in hoogwaardige kunststof.
De hellingshoek is instelbaar in 5 standen: 0°, 22°, 45°, 67° en 90°, waardoor het mogelijk is
steeds een comfortabele en veilige positie te verkrijgen. Men kan de hoek gemakkelijk
aanpassen, ook als het kind in de badzit zit.
Onderaan de stoel zijn er antislipvoetjes, zodat een maximale stabiliteit in bad of douche
bekomen wordt.
De groene bekleding is ademend en afneembaar voor machinewas op 60°C.
Inbegrepen:
• veiligheidsgordels (voor romp, bekken en voeten) met klittenbandsluiting
• zijdelingse hoofdsteunen
In optie zijn onderstellen verkrijgbaar voor een meer comfortabele, ergonomische werkhouding
bij de begeleider en voor vlotte transfers:
• onderstel voor in de douche voorzien van zwenkwieltjes: verhoogt 51 cm
• onderstel voor het bad: hoogte is instelbaar op 12,5 en op 27 cm in 2 stappen
Verkrijgbaar in 3 groottes:
• S voor kinderen tot 91 cm en een gewicht tot 27 kg
• M voor kinderen tussen 81 en 127 cm en een gewicht tot 54 kg
• L voor kinderen tussen 117 en 173 cm en een gewicht tot 72 kg
Technische info: (telkens de 3 waarden voor S - M - L)
• zithoogte tot aan de grond: bij alle modellen instelbaar van 5 tot 18 cm
• zitbreedte: bij alle modellen 37 cm
• diepte zitting: 33 - 33 - 42 cm
• lengte rug : 46 - 63,5 - 81,5 cm
• onderstel douche: basis 70 x 87 cm
• onderstel bad: basis 78 x 42 cm
S (lichaamslengte tot 91 cm)
M (lichaamslengte 81 tot 127 cm)
L (lichaamslengte van 117 tot 173 cm)
optie: onderstel voor in de douche, 51 cm met wieltjes
optie: onderstel voor in het bad, 12,5 tot 27 cm
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Positioneerbare douchestoel M2-Gas-Tip kind
De M2 Gas Tip voor kinderen en volwassenen met een kleine gestalte is een volledig
positioneerbare douche/toiletstoelcombinatie. Hij is ontwikkeld en vervaardigd in Denemarken
en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Alle onderdelen zijn gegarandeerd roestvrij.
Door de aanpasbaarheid groeit de stoel mee met het kind gedurende meerdere jaren.
In het standaardpakket zijn volgende opties inbegrepen:
• inclineerbare stoel met gasveer of elektrisch
• zitting van in zacht PU met opening vooraan
• extra volledige zitting als afdekking van de opening
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• hoogteverstelbare, opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een
blokkeringsmechanisme
• in de hoogte én in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zacht PU kussen
• 4 dubbel vergrendelbare wielen van 10 cm Ø
• voorzien van een emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
In optie zijn accessoires verkrijgbaar.
Technische info:
• materiaal frame: roestvrij staal met witte poedercoating
• hoogteverstelbaar van 46 cm tot 54 cm in 5 stappen
• zitting: 46 x 37,5 cm
• dikte van bekleding zitting: 3,5 cm
• extra volledige zitting: 46 x 37,5 cm
• dikte van extra volledige zitting: 1,5 cm
• hoogteverstelling armsteunen: van 15,5 tot 28,5 cm
• breedte tussen armsteunen: 34 cm
• dikte van bekleding armsteunen: 2,5 cm
• maximale belasting: 80 kg
volledige set met standaardpakket opties, zitting met opening
vooraan
elektrisch, set met standaardpakket opties, zitting met
opening vooraan

AD159880

2.000,00

1

AD159881

2.700,00

1

257,00
83,00
185,00
225,00
225,00
155,00
195,00
195,00
345,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Accessoires voor positioneerbare douchestoel M2 Gas Tip kind
Een aantal opties zijn reeds inbegrepen in de standaardconfiguratie.

heupgordel
kunststof toiletemmer
hoofdsteun soft
verstelbare hoofdsteun soft
verstelbare hoofdsteun soft korte arm
hoofdsteun supersoft
verstelbare hoofdsteun supersoft
verstelbare hoofdsteun supersoft korte arm
verstelbare zijsteunen voor de romp
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Badzit kind Tumble Forms Starfish
Veelzijdige bad- en douchestoel voor kinderen, vervaardigd in aluminium.
De rugleuning en het voetensegment zijn afzonderlijk instelbaar, waardoor het mogelijk is steeds
een comfortabele en veilige positie te verkrijgen. Men kan de hoek gemakkelijk aanpassen met
één hand, ook als het kind in de badzit zit.
Rug: 0°, 30°, 60° en 90°
Voetsegment: -60°, -30°, 0°, 30°, 60° en 90°
Onderaan de stoel zijn er antislipvoetjes, zodat een maximale stabiliteit in bad of douche
bekomen wordt.
Verkrijgbaar in 4 groottes:
• XS voor kinderen van 80 tot 100 cm
• S voor kinderen van 90 tot 120 cm
• M voor kinderen van 110 tot 140 cm
• L voor kinderen van 130 tot 165 cm
Inbegrepen: heup- en borstgordel
Opties:
• verhoging voor in de douche met 51-71 cm, voorzien van zwenkwieltjes; dit onderstel wordt
gebruikt indien het voor de verzorgende beter is dat de volledige Starfish hoger komt, bv. om
transfers te vergemakkelijken.
• zijdelingse hoofdsteunen
• abductiestrap
De bekleding is ademend en zeer gemakkelijk te verwijderen voor machinewas.
Kleur: standaard donkerblauw, ook lichtpaars, roze en rood zijn mogelijk.
Technische info: (telkens de 4 waarden voor XS • S • M • L):
• zithoogte tot aan de grond: bij alle modellen instelbaar van 5 tot 42,5 cm
• zitbreedte: bij alle modellen 40 cm
• diepte zitting: 22,5-27,5-33,5-40 cm
• totale lengte: 97,5-105-131,3-148,8 cm
• onderstel douche: basis 53,3 x 86,4 tot 121,9 cm
XS - donkerblauw
S - donkerblauw
M - donkerblauw
L - donkerblauw
optie: hoofdsteun
optie: abductiestrap - XS/S
optie: abductiestrap - M/L
optie: onderstel voor in de douche met wieltjes 51-71 cm

091425313
091425370
091425446
091425487
091425602
091425529
091425560
091425768

575,00
590,00
645,00
650,00
64,25
63,75
69,00
620,00

1
1
1
1
1
1
1
1

Wandbeugel op zuignap Mobeli® kindergreep 26 mm Ø met veiligheidsindicator
Zuignappen van 12 cm
Deze kindergreep is iets minder dik dan de versie voor volwassenen: 26 mm i.p.v. 3,5 cm.
Een vaste lengte is economischer dan een verstelbare. Men vermijdt de voegen door de beugel
eventueel schuin te plaatsen.
De veiligheidsindicator meet permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een
betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is.
Mobeli® is een Duits product en heeft de strengste TÜV tests doorstaan.
Maximale belasting: 60 kg
S 17 cm greep
M 31 cm greep

1400228S
1400229S

155,00
175,00

1
1

730,00
795,00
101,00
83,00

1
1
1
1

Badzitje kind
Badzit die speciaal ontworpen werd voor kinderen.
Volledig vervaardigd in ABS.
Onderaan en aan de zijkanten voorzien van stevige zuignappen.
Voorzien van een verstelbare pommel en gordel.
Verkrijgbaar in 2 ruglengtes, de breedte is steeds 39 cm
Geschikt voor kinderen van 6 maand tot 12 jaar.
lage rug
hoge rug
reserve heupriem
reserve telescopische steun
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Badkameraanpassingen voor kinderen

Badzitje kind met hoge rechte rug
Stevig badzitje voorzien van hoge stevige rug, veiligheidsgordel voor de romp en verstelbare
pommel.
Technische info:
• breedte: 35 cm
• zitdiepte: 25 cm
• lengte: 59,5 cm
• de rughoogte is verstelbaar: 49-58 cm
small

AA75102HB

930,00

1

Accessoires voor positioneerbare douchestoel M2 Gas Tip
Standaard inbegrepen:
• zitting in zacht PU
• keuze uit 2 types openingen: standaard opening of met opening vooraan
• extra volledige zitting in zacht PU als afdekking
• hoogteverstelbare, wegklapbare voetsteunen
• kuitondersteuning met doorlaatbaar net
• rugleuning, aanpasbaar in de diepte en met doorlaatbaar net
• opklapbare armsteunen met zachte PU bekleding, voorzien van een blokkeringsmechanisme.
• in de hoogte en in de diepte verstelbare hoofdsteun, voorzien van een zachte PU bekleding
• 4 wielen van Ø 12,5 cm waarvan 3 dubbel geremd en 1 stuurwiel
• voorzien van een grote emmer met deksel, dus geschikt als toiletstoel
heupgordel
zachte zitting met inco hoes
crossbar, steunstang vooraan
armgoot voor hemiplegie links
armgoot voor hemiplegie rechts
hielstraps
plasgoot
hoogteverstelbare voetsteunen
kunststof toiletemmer met deksel, grijs
kuitondersteuningsnet
verstelbare hoofdsteun soft
verstelbare zijsteunen voor de romp

AD149918
AD149914
AD149913
AD149915
AD149916
AD149912
AD149911
AD149892
AD149903
AD149895
AD149893
AD149894

55,00
110,00
110,00
135,00
135,00
145,00
72,50
150,00
76,50
60,00
225,00
175,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

240,00

1

Badkameraanpassingen voor zwaardere personen
Douchestoel Days extra breed
Comfortabele en brede douchestoel met stevige rugleuning.
Voorzien van vaste armsteunen voor een vlotte transfer en voor de veiligheid.
Geperforeerde zitting voor drainage.
Materiaal: stalen kader en kunststof zitting
Technische info:
• vaste zithoogte: 47 cm
• zitting: 46 x 39 cm
• breedte tussen de armleuningen: 52 cm
• totale breedte: 58 cm
• totale diepte: 57 cm
• vloerbasis: 58 x 47 cm
• maximale belasting: 160 kg
545HD
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Badkameraanpassingen voor zwaardere personen

Douchestoel XL extra breed en sterk, met vinyl zitting Days
Stevige en brede douchestoel voor de zwaardere personen.
Voor veiligheid en hulp bij de transfers heeft hij 2 armsteunen.
Materiaal: roestvrij stalen kader met poedercoating en extra versteviging onderaan, met vinyl
gepolsterde zitting en de rugleuning.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• hoogteverstelbaar: 50 tot 66 cm
• zitting: 51,5 x 30,5 cm
• breedte tussen de armleuningen: 62 cm
• rugleuning: 34 x 14 cm
• vloerbasis: 74 x 50 cm (bij maximum hoogte)
• gewicht: 9,7 kg
• maximale belasting: 280 kg
549BHD

300,00

1

295,00

1

Douchestoel XL extra breed en sterk, lichtgewicht met armsteunen
Makkelijk uiteen te nemen voor reiniging, stockage en transport.
Technische info:
• materiaal: aluminium kader en kunststof zitting
• hoogteverstelbaar van 48 tot 58,5 cm
• zitting: 52 x 34 cm
• breedte tussen de armleuningen: 61 cm
• hoogte armleuningen: 12,7 cm boven zitting
• rugleuning: 41 x 19,5 cm
• vloerbasis: 60 x 49 cm
• gewicht: slechts 3,8 kg
• maximale belasting: 204 kg
AA1556

Douchestoel XL extra breed en sterk, Sherwood Plus Bariatric
De gepolsterde en comfortabele zitting neigt 5 cm naar voor. Dit om het rechtkomen te
vergemakkelijken.
Het kader is uitgevoerd in staal, met een stevig gekruiste verbinding onderaan.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 74 cm
• zitting: 52 x 32 cm
• breedte tussen de armsteunen: 61 cm
• vloerbasis: 77 x 66 cm (in hoogste stand)
• maximale belasting: 255 kg
met armsteunen en gepolsterde rugleuning
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Badkameraanpassingen voor zwaardere personen

Douchestoel XXL extra breed en sterk, Sherwood Plus Bariatric
Stevige, brede douchestoel voor zwaardere personen met gepolsterde en comfortabele zitting.
Voor veiligheid en hulp bij de transfers heeft hij 2 armsteunen.
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.
Materiaal: epoxy gecoat stalen kader met extra versteviging, met vinyl gepolsterde zitting en
rugleuning
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 51 tot 68,5 cm
• zitting: 61 x 43 cm
• breedte tussen de armsteunen: 67 cm
• vloerbasis: 77 x 66 cm (in hoogste stand)
• maximale belasting: 255 kg
zonder rugleuning
met aanpasbare rugleuning

091156686
091156694

535,00
585,00

1
1

Douchestoel extra breed en sterk Days
Comfortabele en extra brede douchestoel met stevige rugleuning.
Voorzien van vaste armsteunen voor een vlotte transfer en voor de veiligheid. Hoogteverstelbaar
van 48 tot 63 cm
Materiaal: roestvrij stalen kader met poedercoating, 'clip on' kunststof zitting met drainage
gaatjes, gepolsterde rugleuning
Technische info:
• zitting: 61 x 43 cm
• zitbreedte tussen de armleuningen: 67 cm
• vloerbasis: 76 x 64 cm (bij maximum hoogte)
• maximale belasting: 250 kg
539PBHD

580,00

1

Douche- en toiletstoel met wielen bariatrics Atlantic
Douche- en toiletstoelcombinatie, volledig geconcipieerd tegen roestvorming en gemakkelijk uit
elkaar te nemen. Het frame is gemaakt uit staal met een plastic coating.
Verkrijgbaar in 3 zitbreedtes.
De zitting van XL en XXL heeft vooraan een opening voor de intieme reiniging.
De armleuningen zijn wegklapbaar voor gemakkelijke transfers en ook de zitting kan gemakkelijk
weggenomen worden.
Standaard worden een grote vierkante witte toiletemmer en zitkussen meegeleverd.
Opties, op aanvraag:
• reserve zitting met opening
• reserve vierkante emmer
Technische info:
• zitting: 2 zitbreedtes: XL: 50,5 cm en XXL: 56 cm
• zithoogte: 50,5 - 53,5 cm
• vrije ruimte onderaan: 44 cm
• wielen: 13 cm Ø
• maximale belasting: 225 kg
XL - zonder voetsteun
XL - met voetsteun
XXL - zonder voetsteun
XXL - met voetsteun
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Verzorgingstafels
Bij verzorgingstafels houdt u best rekening met een levertermijn van een paar weken en een kost voor volumetransport.
Een eventuele plaatsing is niet inbegrepen.
Mobiele verzorgingstafel Homecraft hoogteverstelbaar 50-92 cm
Stevige vrijstaande verzorgingstafel met inklapbare wielen.
De vrije ruimte onderaan is voldoende hoog, dit is handig indien men met een mobiele
personenlift werkt.
Veiligheidssponden zijn optioneel.
Elektrisch hoogteverstelbaar met handcontrole.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 92 cm
• werkvlak: 182 x 70 cm
• vrije ruimte onderaan: 23 cm
• maximale belasting: 225 kg
mobiele verzorgingstafel
optie: zijsponden

091164250
091191782

3.420,00
310,00

1
1

Mobiele verzorgingstafel Leit
Lichtgewicht opvouwbare mobiele douche-verzorgingstafel zowel voor gebruik thuis, in
instellingen als op verplaatsing. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen.
2 sponden zijn inbegrepen.
Het onderstel heeft vergrendelbare wielen en kan gecombineerd worden met het standaard
doucheraam (verkrijgbaar in 2 maten, op te geven bij bestelling), en ook met het baddoucheraam uit hetzelfde gamma.
Technische info:
• onderstel: L x B x H: 143 x 70,5 x 85 cm (incl. doucheraam)
• onderstel, opgevouwen: L x B x H : 24 x 70,5 x 92,5 cm
• afmetingen doucheraam: 143/168 x 59 cm
• maximale belasting: 120 kg
incl. onderstel en 2 sponden - 143 x 58,5 cm - H 85 cm
incl. onderstel en 2 sponden - 168 x 58,5 cm - H 85 cm
enkel onderstel
enkel doucheraam: vouwbaar raam en bekleding (zonder
sponden)

AD160906
AD160907
AD160908
AD160910

2.620,00
2.620,00
1.660,00
700,00

1
1
1
1

Verzorgingstafel Leit voor over het bad
Lichtgewicht opvouwbare douche-/verzorgingstafel die zowel thuis, in de instelling als op
verplaatsing kan gebruikt worden. Een handige draagtas is als optie verkrijgbaar (zie ook
hieronder). De tafel kan eenvoudig opgevouwen en opgeborgen worden wanneer andere
personen het bad willen gebruiken.
Een zijsponde is in optie verkrijgbaar voor meer veiligheid
Kan gecombineerd worden met een mobiel onderstel uit hetzelfde gamma voor meer
mogelijkheden (zie hierboven).
Past op de meeste standaard baden van 170 cm lang; de steunvoeten zijn telescopisch
verschuifbaar waardoor de tafel past op baden tot 85 cm breed.
S 143 x 63 cm - H 30,5 cm
L 168 x 63 cm - H 35 cm

AD160904
AD160905

1.660,00
1.660,00 vol

1
1

Opties voor verzorgingstafel Leit
Men kan de veiligheid van de verzorgingstafel verhogen door 1 of 2 zijsponden, al dan niet
bekleed.
Voor het eenvoudig opbergen van de opvouwbare verzorgingstafel en onderstel zijn handige
draagtassen beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om deze makkelijk mee te nemen op
verplaatsing.
veiligheidssponde
kussen voor veiligheidssponde
draagtas voor trolley
draagtas voor verzorgingstafel Leat voor over het bad
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Opklapbare verzorgingstafel voor wandbevestiging Ropox Vario, elektrisch hoogteve
Verzorgingstafel met gesloten console voor muurbevestiging; vervaardigd uit roestvrij staal en
aluminium met werkblad in wit laminaat.
Verkrijgbaar in 2 breedtes (70 en 80 cm) en 11 lengtes (90 tot 190 cm, met intervallen van 10
cm). Alle combinaties met deze breedtes en lengtes zijn mogelijk, men kan dus de afmetingen
afstemmen op de infrastructuur en op de doelgroep (kinderen/volwassenen).
Het werkblad is in horizontale positie elektrisch hoogteverstelbaar van 30 tot 100 cm via een
handbediening (met spiraalvormig snoer) voor een optimale werkhoogte zodat onnodig tillen
vermeden wordt. De laagste stand (30 cm) maakt de tafel ook toepasbaar bij kinderen die er zelf
kunnen opklimmen.
Het werkblad is opklapbaar voor ruimtebesparing; het op- en neerklappen verloopt veilig en met
minimale kracht door een systeem met gasveer.
Verkrijgbaar met en zonder neerklapbare veiligheidssponde aangepast aan de lengte.
Het model zonder veiligheidssponde kan onder het werkblad uitgerust worden met een handig
railsysteem met stevige uittrekbare metalen opbergmanden.
Voor een verhoogd comfort en veiligheid is een makkelijk te onderhouden antislip
verzorgingsmatras (dikte: 3 cm) als optie verkrijgbaar.
Technische info:
• wandelement: 117 x 60 x 18 cm
• maximale belasting: 150 kg
te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190 cm
met sponde volle lengte - te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190
cm
matras 3 cm, te kiezen: LxB
opbergmand + bevestiging (niet combineerbaar met sponde)
dubbele opbergmand + bevestiging (niet combineerbaar met
sponde)

40-306X
40-308X
40-257XX
40-25714
40-25715

4.270,00
4.660,00

1
1

250,00
170,00
230,00

1
1
1

Douche/verzorgingstafel Ropox Hudson, elektrisch hoogteverstelbaar
Combinatie van douche- en verzorgingstafel met een gesloten console voor wandbevestiging.
Elektrisch hoogteverstelbaar met een eenvoudige handbediening voor een optimale werkhoogte
zodat onnodig tillen vermeden wordt.
De laagste stand (30 cm) maakt de tafel ook toepasbaar bij kinderen die er zelf kunnen
opklimmen.
De tafel heeft een unieke oppervlakte met comfortabele kunststof elementen.
Beide zijden zijn bruikbaar : de zachtere zijde wordt gebruikt bij het douchen, de meer stevige
zijde voor andere zorgmomenten (bijvoorbeeld tijdens het verschonen).
De elementen zijn eenvoudig te verplaatsen, ook voor onderhoud.
Tussen de elementen kan het water makkelijk weglopen, zodat de persoon steeds vrij droog ligt.
De tafel is opklapbaar na gebruik voor ruimtebesparing; het op- en neerklappen verloopt veilig en
vereist slechts minimale kracht door de hulp van een gasveer.
Opties:
• veiligheidsspondes: voor de lange zijde met plexi beveiliging en neerklapbaar,
voor de korte zijde met vaste beveiliging
• manueel verstelbare rugsteun: kan links of rechts geplaatst worden
• hoofd-/neksteun
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 30 tot 100 cm
• muurconsole: hoogte 116 cm
• bed: diepte 93 cm
• 3 lengtes (tussen de haakjes de ligzonelengte): 146 (128) cm, 178 (160) cm en 210 (192) cm
• maximale belasting: 120 kg
146 x 93 cm
178 x 93 cm
210 x 93 cm
met backsupport, 146 x 93 cm
met backsupport, 178 x 93 cm
met backsupport, 210 x 93 cm
wegklapbare zijsponde 146 cm
wegklapbare zijsponde 178 cm
wegklapbare zijsponde 210 cm
vaste sponde voor hoofd- of voeteinde
hoofd en neksteun schuim
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Verzorgingstafel Ropox Mobilio, elektrisch hoogteverstelbaar
Vrijstaande verzorgingstafel; elektrisch hoogteverstelbaar met een handbediening (met
spiraalvormig snoer) ; wielen voorzien van remmen.
De tafel is eenvoudig te verplaatsen en past door de meeste deurgaten waardoor ze in
verschillende ruimtes kan gebruikt worden. Het onderstel kan bijvoorbeeld onder een bed rijden
om mensen in liggende positie te verplaatsen.
De enige vereiste is een stopcontact binnen de 3 m.
Een batterij kan in optie worden aangeschaft om de tafel zonder elektriciteit te gebruiken.
Deze verzorgingstafel is zowel bruikbaar voor kinderen als volwassenen.
Er zijn verschillende breedtes en lengtes mogelijk, men kan de afmetingen afstemmen op de
infrastructuur en op de doelgroep.
Opties:
• een makkelijk te onderhouden verzorgingsmatras van 3 cm dikte voor meer comfort
• veiligheidsspondes: voor de lange zijden neerklapbaar en voorzien van een plexi plaat, voor de
korte zijden vast
• het model zonder veiligheidssponde kan uitgerust worden met een handig railsysteem onder
het werkblad met stevige uittrekbare metalen opbergmanden
• oplaadbare batterij
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 65 tot 100 cm
• 2 breedtes: 70 en 80 cm
• 11 lengtes: 90 tot 190 cm, met intervallen van 10 cm
• maximale draagkracht: 120 kg
te kiezen: B 70 of 80 cm, L 90 - 190 cm
veiligheidssponde 88 cm voor de lange zijde
veiligheidssponde 60 cm voor de korte zijde
centraal remsysteem
oplaadbare batterij

40-304XX
40-2597X
40-25709
40-30760
40-30762

4.260,00
385,00
230,00
715,00
375,00

1
1
1
1
1

Verzorgingstafel voor wandbevestiging Ropox Medi2, elektrisch hoogteverstelbaar
Moderne verzorgingstafel met gesloten console voor muurbevestiging, vervaardigd uit roestvrij
staal en aluminium met hoogwaardig kunststof werkblad.
Het werkblad is snel elektrisch hoogteverstelbaar met een eenvoudige handbediening voor een
optimale werkhoogte zodat onnodig tillen vermeden wordt.
Actieve kinderen kunnen er zelf op klimmen in de laagste stand.
Het model met wasbak is ook geschikt voor aangepaste badkamers bij zowel volwassenen als
kinderen met verschillende fysieke mogelijkheden.
De wandconsole past ook onder een venster voor ruimtebesparing. Veilig in gebruik en makkelijk
te onderhouden door het gladde, afgeronde design.
Ideaal voor in een kinderdagverblijf, instelling en thuis.
De dubbele, stevige metalen opbergmanden onderaan zijn inbegrepen.
Bestaat in 2 uitvoeringen:
• klein model, zonder wasbak, 90 cm breed en 80 cm diep
• groot model, multifunctioneel met ingebouwde wasbak; blad 130 x 80 cm (aflopend naar 60
cm), inclusief kraanwerk en afvoerkit.
Opties:
• een makkelijk te onderhouden verzorgingsmatras van 3 cm dikte voor meer comfort
• zijpanelen
• veiligheidsstop, onontbeerlijk bij een elektrisch hoog/laagsysteem: zodra deze iets raakt, wordt
de dalende beweging onderbroken
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 65 tot 100 cm
• muurconsole: 102 cm hoog, 70 cm breed
• maximale belasting: 75 kg
• het gebruik van agressieve en/of schuurmiddelen is af te raden
met wasbak - 130 x 80/60 cm - incl. draadmanden
zonder wasbak - 90 x 80 cm - incl. draadmanden
matras 4 cm dik voor 90 cm
matras 4 cm dik voor 130 cm
veiligheidsstop voor 90 cm
veiligheidsstop voor 130 cm
zijwanden (2) voor vloer/wandbevestiging 61 x 105 cm
zijwanden (2) voor vloer/wandbevestiging 82 x 105 cm
adaptorkader voor 20 mm muurafstand
veiligheidssponde voor 130 cm
2 vloersteunen ter ontlasting van de muur
veiligheidssponde voor 90 cm
unit met 3 draadmanden en wasbekken
unit met 3 draadmanden
extra handbediening (met veiligheidsstop)
extra handbediening (zonder veiligheidsstop)
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2.040,00
200,00
200,00
325,00
365,00
375,00
365,00
87,00
250,00
300,00
215,00
1.700,00
1.290,00
235,00
210,00

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6/07/2017

Bad, douche & lavabo

Verzorgingstafels

Verzorgingstafel Paedriatic Homecraft
Aantrekkelijke vrijstaande verzorgingstafel, speciaal ontworpen voor kinderen. De wielen kunnen
vastgezet worden. Op de laagste stand kan er gemakkelijk een transfer van en naar de rolstoel
plaats vinden.
Gepolsterde beschermhekken zijn standaard.
Verkrijgbaar in elektrische of hydraulische versie.
Technische info:
• lengte blad 150 cm
• totale lengte op laagste stand 182 cm
• breedte blad 70 cm
• totale breedte inclusief beschermhek: 85 cm
• hoogteverstelbaar van 50 tot 85 cm
• vrije ruimte onder de tafel (bv. voor tillift): 16 cm
• maximale belasting: 180 kg
elektrisch - 150 x 70 cm - H/L 50-85 cm
hydraulisch - 150 x 70 cm - H/L 50-85 cm

091158104
091158096

3.990,00
3.990,00

1
1

Aangepaste lavabo's, baden en douches
Zwenkbare lavabo Ropox
Unieke lavabo voor een maximale flexibiliteit, ideaal als toepassing in kleine ruimtes.
De lavabo kan naar de persoon in een rolstoel of het toilet gedraaid worden door een dubbele
rotatiefunctie:
• op een flexibele arm van 60 cm
• rond zijn eigen as
Tevens is de zwenkbare lavabo verkrijgbaar in een hoogteverstelbare versie.
Opties:
• dock-in station: zorgt ervoor dat de lavabo gefixeerd kan worden
• handige accessoire kit met o.a. 2 opbergbakjes en haakjes: als zeephouder, om handdoek op
te hangen, …
De aan- en afvoer is volledig geïntegreerd in de arm.
Het muurelement is bedoeld om de aansluitkranen beter te kunnen verbergen.
Technische info:
• ovale lavabo in hoogwaardige witte composiet: 43 x 59 cm
• muurelement: hoogte: 45 cm, diepte: 15 cm, breedte: 13 cm
vaste hoogte, incl. mengkraan + flexibels, wandbox 45 cm
hoogteverstelbaar, incl. mengkraan + flexibels, wandbox 45
cm
accessoire kit met o.a. 2 opbergbakjes, haakjes
dock-in station
stop met overloopfunctie
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40-41120
40-41140

2.375,00
2.990,00

1
1

40-41145
40-40069
40-40935

105,00
475,00
44,75

1
1
1
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Hoogteverstelbare lavabo met geïntegreerde handvatten Ropox Support
Zeer vlakke en in de hoogte verstelbare lavabo van het Deense Ropox.
De lavabo is vooraan voorzien van ingebouwde handvatten en is gemaakt in één stuk, waardoor
er geen naden zijn. Hierdoor is hij uiterst gemakkelijk en efficiënt te reinigen.
Deze lavabo is ideaal als hoekmodel.
Er zijn 2 versies:
• Basic: de lavabo is gemonteerd op 2 muurhaken die traploos op een rail lopen. De
hoogteverstelling gebeurt door het losdraaien van de 2 haken d.m.v. een inbussleutel, de lavabo
op de gewenste hoogte te brengen en opnieuw te fixeren. Deze oplossing is vooral bedoeld bij 1
gebruiker, wanneer de hoogte niet frequent dient aangepast te worden. Een voordeel is de
lagere kostprijs.
• Flexi: de hoogteverstelling gebeurt door een afneembare hendel waardoor men eenvoudig en
traploos de gewenste hoogte kan instellen.
Zeer gebruiksvriendelijk en bedoeld voor situaties waar de hoogte vaak dient aangepast te
worden.
Opties:
• linkse of rechtse uitvoering
• men kan het muurmechanisme aan het zicht onttrekken door een afdekplaat
• set flexibele aan- en afvoerbuizen en aansluitingen
Technische info:
• materiaal: hoogwaardig wit composiet
• muurzijde: 100 cm
• diepte: 63,3 cm
• hoogteverstelbaar van 30 cm
• kleur: wit
• maximale belasting: 200 kg
Basic: met verstelbare haken - voor rechter hoek
Basic: met verstelbare haken - voor linker hoek
afwerkingscover voor Basic met hendel links
afwerkingscover voor Basic met hendel rechts
Flexi: met hendel - links voor rechter hoek
Flexi: met hendel - rechts voor linker hoek
afwerkingscover voor Flexi met hendel links
afwerkingscover voor Flexi met hendel rechts
aansluitingsset flexibele aan- en afvoer

40-44012
40-44013
40-44021
40-44022
40-44014
40-44015
40-44027
40-44028
40-44020

1.140,00
1.140,00
335,00
335,00
1.290,00
1.290,00
335,00
335,00
200,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Moldau
Moldau is een hoogteverstelbaar frame dat aan de muur bevestigd wordt en waarop een lavabo
kan bevestigd worden. De unit is zeer discreet.
De instelling van de hoogte gebeurt door een flexibele manuele hendel die bovenaan ingeplugd
wordt.
Het systeem is vooral geschikt indien men niet dagelijks de hoogte dient aan te passen, bv. bij
serviceflats.
De flexibele hendel is afzonderlijk te bestellen. Bij projecten heeft men vaak slechts één hendel
nodig voor verschillende Moldau units.
Mogelijkheden:
• complete unit met keramische lavabo, mengkraan, flexibele aan- en afvoerkit (zonder flexibele
hendel).
• enkel hoog/laag unit
• flexibele hendel
• flexibele aan- en afvoerkit
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 20 cm
• breedte lavabo: 60 cm
• diepte lavabo: 50 cm
• diepte unit: slechts 5,5 cm
• maximale belasting gespreid: 100 kg
lavabo, hoog/laag unit, mengkraan + flexibels
hoog/laag unit
flexibele hendel
flexibele kit voor aan- en afvoer
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40-42010
40-42110-9
40-42170
40-42910

courant/stock: a

1.120,00
460,00
85,00
83,00

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
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Bad, douche & lavabo

Aangepaste lavabo's, baden en douches

Hoogteverstelbare lavabo Ropox Flexi
volwaardige lavabo in keramiek die rust op een hoogteverstelbaar Flexi frame.
Dit model is zowel elektrisch als manueel verkrijgbaar.
Achter de lavabo is er een kleine ruimte tot de muur, zodat men een spiegel kan bevestigen (niet
inbegrepen).
Optie:
•veiligheidsstrips onderaan, onontbeerlijk bij een elektrisch hoog/laagsysteem: zodra de
veiligheidsstop iets raakt, wordt de dalende beweging onderbroken
Technische info:
•2 maten: 92 cm met één vlak gedeelte links of rechts, 122 cm met aan beide zijden een vlak
gedeelte
•hoogteverstelling: 30 cm
•diepte lavabo: 52 cm
• maximale belasting, gespreid: 100 kg
62 cm - manueel verstelbaar
92 cm - manueel verstelbaar, lavabo rechts
92 cm - manueel verstelbaar, lavabo links
92 cm - manueel verstelbaar, lavabo in het midden
122 cm - manueel verstelbaar
92 cm - elektrisch verstelbaar, lavabo rechts
92 cm - elektrisch verstelbaar, lavabo links
92 cm - elekrisch verstelbaar, lavabo in het midden
122 cm - elektrisch verstelbaar

40-14713
40-14711
40-14712
40-14714
40-14710
40-14716
40-14717
40-14719
40-14715

1.710,00
2.080,00
2.080,00
2.080,00
2.600,00
3.340,00 tec
3.340,00
3.340,00
3.850,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aqualine hoog/laag bad Ropox
Er is voldoende plaats onderaan langs beide zijden (afhankelijk van de opstelling in de ruimte)
voor een vlot gebruik van tilliften.
De bediening gebeurt op laagstroom via een waterdichte handbediening met spiraalsnoer.
Het bad wordt geleverd inclusief mengkraan en handdouche.
Opties:
• een opklapbaar showerbed is nuttig om personen in liggende positie een douche te geven; dit
bestaat uit een stevig geperforeerd doek waardoor het water snel kan evacueren
• veiligheidstrips onderaan zijn onontbeerlijk bij een elektrisch hoog/laagsyteem; zodra de
veiligheidsstop iets raakt, wordt de dalende beweging onderbroken en keert het bad automatisch
terug omhoog.
• beschermrail
- vergrendelbare wielen maken het bad mobiel
Het design en materiaal van het bad maakt het makkelijk te onderhouden met standaard
reinigingsproducten (geen agressieve en/of schuurmiddelen).
Geschikt voor instellingen en thuis.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 61 tot 91 cm
• keuze tussen 3 maten
• diepte binnenzijde: 40 cm
• breedte binnenzijde (afhankelijk van model): 57, 62 of 67 cm
• maximale belasting: 250 kg (zonder het water)
160 x 70 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm
opklapbaar shower bed 160 cm - bad met kranen
opklapbaar shower bed 160 cm - bad met kranen
opklapbaar shower bed 170 cm - bad met kranen
opklapbaar shower bed 170 cm - bad met kranen
opklapbaar shower bed 180 cm - bad met kranen
opklapbaar shower bed 180 cm - bad met kranen
4 vergrendelbare wielen voor bad 160 cm
4 vergrendelbare wielen voor bad 170 cm
4 vergrendelbare wielen voor bad 180 cm
veiligheidsstrip 1 zijde voor bad 160 cm
veiligheidsstrip 1 zijde voor bad 170 cm
veiligheidsstrip 1 zijde voor bad 180 cm
veiligheidsstrip 2 zijden voor bad 160 cm
veiligheidsstrip 2 zijden voor bad 170 cm
veiligheidsstrip 2 zijden voor bad 180 cm
beschermrail 160 cm
beschermrail 170 cm
beschermrail 180 cm
houder voor doucheslang - montage op bad
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links
rechts
links
rechts
links
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40-14156
40-14157
40-14158
40-14226
40-14236
40-14227
40-14237
40-14228
40-14238
40-14111
40-14112
40-14113
40-14206
40-14207
40-14208
40-14216
40-14217
40-14218
40-14186
40-14187
40-14188
40-14120

courant/stock: a

6.360,00
6.360,00
6.360,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
575,00
575,00
575,00
340,00
340,00
340,00
515,00
515,00
515,00
565,00
565,00
565,00
111,00

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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