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Toiletverhogers
Zelfstandig toiletgebruik is een van de belangrijke activiteiten die van invloed zijn op de waardigheid.
Kleine hulpmiddelen zoals een toiletverhoger en een handgreep op de juiste plaats zijn vaak voldoende om een wereld van verschil te maken.
De meeste toiletverhogers hebben een anatomische vorm en uitsparingen om het reinigen te vergemakkelijken. De kunststof voelt warm aan en is
reinigbaar, zodat geen geurtjes kunnen blijven hangen.
Passen op de meeste standaardtoiletten.
Toiletverhoger Savanah®
De meest populaire verhoger, goede prijs-kwaliteitverhouding.
De toiletverhogers van Savanah® hebben een anatomische vorm met een lichte inclinatie om het
rechtstaan te vergemakkelijken. Er zijn grote uitsparingen langs voor en achter om het reinigen
te vergemakkelijken. De kunststof is perfect reinigbaar en voelt warm aan. Er zijn geen naden,
zodat geen geurtjes kunnen blijven hangen.
De klemmen zijn van antislip en van grote draaiknoppen voorzien.
Past op bijna alle standaardtoiletten.
Model zonder deksel.
Technische info:
• 40 x 41 cm
• opening: 27 x 21 cm
Verkrijgbaar in 3 hoogtes:
• 5 cm
785 gr
• 10 cm
965 gr
• 13,2 cm 1150 gr
• maximale belasting: 190 kg
5 cm - wit
10 cm - wit
13,2 cm - wit
reserveklemmen wit (2) model 4/2014
deksel met scharnieren

AA2112
AA2114Y
AA2116
091543305
091543339

35,95 ad
29,95 ad
95,00 ad
10,00
14,00

8
8
6
1
1

Toiletverhoger met deksel Savanah®
De meest populaire verhoger, goede prijs-kwaliteitverhouding.
De toiletverhogers van Savanah® hebben een anatomische vorm met een lichte inclinatie om het
rechtstaan te vergemakkelijken. Er zijn grote uitsparingen voor en achter om het reinigen te
vergemakkelijken. De kunststof is perfect reinigbaar en voelt warm aan. Er zijn geen naden,
zodat geen geurtjes kunnen blijven hangen.
De klemmen zijn van antislip en van grote draaiknoppen voorzien.
Model met deksel.
Past op bijna alle standaardtoiletten.
Technische info:
• 40 x 41 cm
• opening: 27 x 21 cm
Verkrijgbaar in 3 hoogtes:
• 5 cm
1200 gr
• 10 cm
1400 gr
• 13,2 cm
2000 gr
• maximale belasting: 190 kg
5 cm - wit
10 cm - wit
13,2 cm - wit
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Toiletverhoger Novelle Clip-on, fixatie zonder klemschroeven
De toiletverhoger Novelle Clip-on heeft als eigenschap dat hij zich automatisch vastklemt op de
bestaande toiletbril.
Hij is hoefijzervormig en verhoogt de zitting met 7,5 cm. Hierdoor heeft hij hetzelfde effect als
een klassieke toiletverhoger van 10 cm.
Bevestiging: men duwt de opening achteraan lichtjes dicht en sluit deze met een clip. Daarna
wordt de Novelle Clip-On over de bestaande toiletbril geplaatst en men opent de clip. De
toiletverhoger klemt zich vast.
Voor het afnemen doet men de bewerking omgekeerd.
Technische info:
• opening: 27,5 x 24 cm
• hoogte: 7,5 cm
• steriliseerbaar op 80°C
• maximale belasting: 190 kg
7,5 cm

F25145

36,00

1

Toiletverhoger Prima
Speciaal voor de Prima toiletverhogers werd een comfortabel kussen ontworpen dat de hoogte
met 2,5 cm doet toenemen. Deze cover kan gemakkelijk over elk van beide toiletverhogers
geschoven worden.
Technische info:
• verkrijgbaar in 2 hoogtes: 5 en 10 cm
• maximale belasting: 190 kg
complete set met cover 7,5 cm dik
5 cm
10 cm
zachte bekleding 2,5 cm dik (enkel bekleding)

AD101334
AD96603
AD96604
AD101335

130,00
50,00
50,00
84,75

1
1
1
1

Toiletverhoger in contrastkleur
Witte hulpmiddelen in een badkamer met vaak veel witte elementen geven weinig visueel
contrast.
Hierdoor worden zij door personen met dementie en/of visuele problemen minder goed
opgemerkt.
Technische info:
• verkrijgbaar in 3 hoogtes: 5, 10 en 15 cm
• maximale belasting: 190 kg
5 cm - rood
10 cm - rood
15 cm - rood
5 cm - donkerblauw
10 cm - donkerblauw
15 cm - donkerblauw

AD161076
AD161077
AD161078
AD161080
AD161079
AD161081

83,00
83,00
105,00
83,00
83,00
105,00

1
1
1
1
1
1

Toiletverhoger met plasbeschermer
De schelp is bedoeld om ongelukjes te vermijden. Hij is gemonteerd op een toiletverhoger,
individueel in te stellen naargelang de behoefte van de gebruiker en gemakkelijk afzonderlijk te
verwijderen voor onderhoud.
Een plasbeschermer is vooral bedoeld voor een man of jongen die zittend urineert.
De plasbeschermer kan ook gekleefd worden op een bestaand toilet zonder gebruik van een
toiletverhoger.
Een deksel voor deze toiletverhoger kan afzonderlijk besteld worden.
5 cm verhoging
10 cm verhoging
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Toiletverhoger asymmetrisch Arthro Tall-ette
Deze toiletverhoger werd speciaal ontwikkeld voor personen met heup- of knieproblemen.
Wordt bevestigd met klemmen.
Technische info:
• verhoging: 14 cm
• gewicht: 1,6 kg
• maximale belasting: 165 kg
14 cm links (linkerheup minder beweeglijk)
14 cm rechts (rechterheup minder beweeglijk)

AA2101L
AA2101R

170,00
170,00

1
1

15,95
74,00

1
1

Zachte toiletverhogers en -kussens
Zachte toiletzitting met vinylbekleding voor gewoon toilet
Stevig toiletkussen in PU schuim zonder of met deksel.
Technische info:
• dikte: 5 cm
• gewicht: 1,2 kg
• maximale belasting: 90 kg
5 cm - standaard
5cm - met deksel

AD19903
AA2117

Zachte toiletverhoger Comfyfoam
Uiterst comfortabele toiletverhoger van hoge kwaliteit die vlot over de meeste standaardtoiletten
schuift.
Gemakkelijk te onderhouden door zijn speciale kunststoffen bekleding.
Verkrijgbaar zonder of met deksel.
Technische info:
• dikte: 11 cm
• 38 x 41 cm
• opening: 20 x 25 cm
• maximale belasting: 185 kg
11 cm - zonder deksel
11 cm - met deksel

AA2136
AA2136L

136,00
199,00

1
1

Toiletkussen voor gewoon toilet of toiletstoel
Zacht kussen in de vorm van een toiletverhoger, wordt bevestigd met 4 klittenbanden aan de
gewone bril. Hierdoor is het gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
Het oppervlak is in eenvoudig reinigbare witte vinyl.
Technische info:
• verkrijgbaar in 2 diktes: 5 en 10 cm
• gewicht: 270 tot 384 g
5 cm
10 cm
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Kussen voor toiletstoel in hoefijzervorm
Comfortabel toiletstoelkussen in hoefijzervorm met een afwasbare blauwe bekleding, gevuld met
fiber.
Wordt bevestigd met klittenband.
Technische info:
• 45 x 45 cm
• dikte: 5 cm
• gewicht: 400 g
5 cm

091161405

120,00

1

Gel/visco kussen voor toiletstoel
Compact ringvormig comfortabel gelkussen, speciaal ontworpen voor het gebruik op een
toiletstoel.
De opening kan gevuld worden met het meegeleverd binnenkussen zodat het ook kan gebruikt
worden als volwaardig zitkussen.
Met antislipbasis en een waterafstotende, afneembare en wasbare hoes.
Het kussen is voorzien van een handvat voor makkelijk transport.
Technische info:
• 40 x 40 x 2,5 cm
• gewicht: 2,8 kg
40 x 40 x 2,5 cm

AD159822

140,00 ad

1

Ringkussen opblaasbaar Economy
Opblaasbaar rubberen kussen in ringvorm om druk op de stuit te voorkomen.
Het oppervlak is lichtjes geprofileerd om het wegglijden te vermijden.
Technische info:
• Ø buiten 45,7 cm
• gewicht: 490 g
45,7 cm Ø

AA3938

26,50

5

Ringkussen voor toiletstoel
Ringvormig kussen, speciaal ontworpen voor het gebruik op een toiletstoel.
De buitenkant is in lichtblauwe ondoordringbare katoen, terwijl de vulling bestaat uit comfortabel
en brandvertragend schuim.
Technische info:
• Ø buiten: 40,6 cm
• Ø binnen: 27 cm
• gewicht: 425 g
AA2394

149,00

1

Kussen voor toiletstoel Commode Cushion
Comfortabel toiletstoelkussen in stevig PU schuim met een stretch blauwe bekleding. Deze is
wasbaar.
Technische info:
• 43 x 43 cm
• opening: 21,5 x 28,5 cm
• dikte: 2,5 cm
M35823
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Kussen voor toiletstoel
Zeer comfortabel kussen met een zeer goede drukverdeling.
De vulling bestaat uit speciale fiber.
Wasbaar op 40°.
Het kussen kan op zichzelf gebruikt worden of voorzien van een steriliseerbare hoes (zoals op de
afbeelding).
Technische info:
• 50 x 50 x 7 cm
• gewicht: 600 g
• maximale belasting: 90 kg
• wasbaar op 40°
standaard, zonder hoes
optie: steriliseerbare hoes

AA2391
AA2392

250,00
295,00

1
1

Toiletverhogers met handgrepen
Zelfstandig toiletgebruik is een van de belangrijke activiteiten die van invloed zijn op de waardigheid. Kleine hulpmiddelen zoals een toiletverhoger en
een handgreep op de juiste plaats zijn vaak voldoende om een wereld van verschil te maken. De armsteunen zijn bedoeld om gemakkelijker de
transfer van en naar het toilet uit te voeren. De beide steunen dienen symmetrisch belast te worden.
Toiletverhoger met armsteunen
De toiletverhoger wordt bevestigd op het toilet met 3 aanpasbare klemmen.
De afneembare armsteunen zijn bekleed met zacht materiaal dat tevens een goede grip geeft.
Er zijn uitsparingen langs voor en achter voor de intieme reiniging.
De kunststof is perfect reinigbaar en voelt warm aan.
Technische info:
• hoogte: 10 cm
• opening: 25 x 21 cm
• gewicht: 7,5 kg
• maximale belasting: 180 kg
10 cm, hoogte steunen 19 cm
reserveklemmen (3)

AA2169
091171552

170,00 ad
52,25

4
1

115,00 ad

8

Hoogteverstelbare toiletverhoger met opklapbare armsteunen
Toiletverhoger met deksel en wegklapbare armsteunen.
Hygiëne-uitsparingen aan voor• en achterzijde.
De armsteunen zijn van een antislipbekleding voorzien.
Stevige bevestiging met schroeven, in de plaats van de gewone bril.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar in 3 standen: 6,5 - 10 - 13,5 cm
• tussen de armsteunen: 48 cm
• opening: 25 x 23 x 16,5 cm
• buitenmaten: 58,5 x 56 x 41 cm
• gewicht: 5,7 kg
• maximale belasting: 150 kg
TSE 150
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Toiletzit/verhoger met armsteunen uit 1 stuk Nobi
Toiletzit met geïntegreerde armsteunen uit 1 stuk. Hierdoor zijn er geen naden en is hij perfect
reinigbaar.
Er zijn 3 modellen:
• Classic: geen verhoging
• High Rise: 8 cm verhoging
• Family: geen verhoging, maar met een wegneembare toiletbrilverkleiner voor kinderen
Classic en Family worden bevestigd op de plaats van de gewone bril dmv inox bouten.
High Rise wordt bevestigd met klemmen.
Vervaardigd in hoogwaardig ABS en voorzien van een deksel.
• maximale belasting: 125 kg
Classic zonder verhoging, met deksel
High Rise, 8 cm verhoging, met deksel
Family, met toiletbrilverkleiner en deksel

AD101312
AD101314
AD101313

200,00
300,00
220,00

1
1
1

Toiletverhoger met opklapbare armsteunen Etac Hi-Loo
Vaste toiletverhogers van 6 of 10 cm dikte die bevestigd worden in de plaats van de gewone bril.
Met een ingenieus kliksysteem kan hij echter zeer vlot verwijderd worden, bv. Voor het reinigen.
Zowel voor- als achteraan is er een uitsparing om de intieme reiniging te vergemakkelijken.
De armsteunen zijn 23 cm boven de zitting en kunnen naar achter geklapt worden voor een
gemakkelijkere transfer.
Er is tevens een schuin aflopend model, speciaal ontwikkeld voor mensen met heupproblemen,
bv. Arthrodese.
49 cm tussen de armleuningen.
Totale • breedte: 60 cm
• gewicht: 4,9 tot 5,8 kg
• maximale belasting: 130 kg
6 cm
10 cm

AA2129A
AA2129B

610,00
610,00

1
1

Toiletkaders
Toiletkader NRS
Eenvoudig en stevig Hoogteverstelbaar toiletkader, voorzien van kunststoffen handgrepen.
Staal met witte poedercoating.
Technische info:
• verkrijgbaar in 2 breedtes tussen de steunen: 43 of 48 cm
• hoogteverstelbaar van 63,5 tot 78,5 cm
• diepte: 45 cm
• gewicht: ± 8 kg
• maximale belasting: 190 kg
staal, wit gecoat - vrijstaand, 43 cm
staal, wit gecoat - vrijstaand, 48 cm

M00869
M87203

69,95
69,95

1
1

Toiletkader Days
Eenvoudig hoogteverstelbaar toiletkader, voorzien van kunststof handgrepen.
Het kader is tevens verkrijgbaar in een versie met vloerbevestiging.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 69,5 tot 85 cm
• buitenmaten: 59 x 46 cm
• staal met witte poedercoating
• gewicht: ± 8 kg
• maximale belasting: 160 kg
staal, wit gecoat - vrijstaand
staal, wit gecoat - met vloerbevestiging
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Toiletkader extra stevig
Dit toiletkader is zowel in de hoogte als in de breedte regelbaar.
Verkrijgbaar in staal of aluminium.
Door zijn stevigheid en formaat geschikt voor zwaardere personen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 62,5 tot 79 cm
• in de breedte verstelbaar van 51 tot 56 cm
• diepte: 49,5 cm
• gewicht: in staal 8 kg, in aluminium 2 kg
• maximale belasting: 190 kg
staal
aluminium
toebehoren: vloerfixatie voor stalen uitvoering (4)

AA2202
AA2203
AA2204

108,00
140,00 ad
69,50

4
1
1

Toiletkader met rugleuning Uniframe, opvouwbaar
Opvouwbaar en hoogteverstelbaar toiletkader, vervaardigd in staal met een witte poedercoating.
Kunststoffen armsteunen.
De bril van AA2264 bestaat uit 1 stuk en is licht geïnclineerd naar voor.
Het kader kan eventueel aan de vloer vastgeschroefd worden met optionele voetjes AA2082 (per
4).
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 62 tot 74,5 cm
• 50 x 42 cm
• gewicht en maximale belasting:
• zonder bril: 5,9 kg / 115 kg
• met bril: 5,1 kg / 127 kg
zonder zitting
met zitting
toebehoren: 4 voetjes voor vloerfixatie

AA2084
AA2264
AA2082

400,00
510,00
110,00

1
1
1

83,00
23,00
175,00

1
1
1

Toiletkader Prima
Hoogteverstelbaar toiletkader, al dan niet met een anatomisch gevormde zitting.
Hoewel uitgevoerd in staal, toch lichtgewicht.
Extra gepolsterde armsteunen voor meer comfort en greep zijn optioneel.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• vloerbasis: 51 x 61 cm
• gewicht standaard: slechts 4,1 kg; met zitting: 6,1 kg
• maximale belasting: 190 kg
standaard, zonder zitting
toebehoren: bekleding van de armsteunen (2)
met zitting

65233
61530
65244

Toiletkader met brede toiletverhoger Days
Toiletkader met zeer comfortabele zitting in de vorm van een toiletverhoger.
Deze klikt vast op het frame en kan gemakkelijk verwijderd worden voor grondige reiniging.
Met uitsparing voor- en achteraan.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 45 cm breed, 38,5 cm diep
• breedte tussen de armleuningen: 50 cm
• vloerbasis: 56 x 48 cm
• maximale belasting: 190 kg
499
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Toiletkader met toiletverhoger Days
Toiletkader met comfortabele zitting in de vorm van een toiletverhoger.
Deze klikt vast op het frame en kan gemakkelijk verwijderd worden voor grondige reiniging.
Wit plastic gecoat frame.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 50 tot 65 cm
• hoogte toiletverhoger: 5 cm
• zitting: 37 cm breed, 39 cm diep
• breedte tussen de armleuningen: 50 cm
• vloerbasis: 56 x 48 cm
• maximale belasting: 190 kg
510D

164,00

1

Toiletkader met zitting Stirling
In • hoogte: verstelbaar toiletkader met een toiletbril uit één stuk gegoten. Hij is voorzien van
een speciale uitsnijding voor de intieme hygiëne.
Verkrijgbaar in 2 in de breedte verstelbare versies en 1 met een vaste breedte.
AA2216 heeft extra gepolsterde armleuningen.
Indien nodig kan dit kader aan de vloer bevestigd worden met 4 voetjes AA2218 (optie, zie bij
Savanah toiletkader).
hoogteverstelbaar van 38 tot 53 cm
Technische info:
• breedte: 48 tot 53 cm (of vast 57 cm)
• diepte t.h.v. de vloer: 47 tot 53 cm
• gewicht: 5,9 kg
• maximale belasting: 165 kg
hoogte aanpasbaar, vaste breedte
hoogte en breedte aanpasbaar
luxe, hoogte en breedte aanpasbaar

AA2210
AA2214
AA2216

175,00
215,00
240,00

1
1
1

Toiletstoel/toiletkader met zitting opvouwbaar Days
Combinatie van een toiletstoel en toiletkader in aluminium met een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding.
De emmer en het deksel kunnen gemakkelijk los geklikt worden voor het gebruik als toiletkader.
Het geheel is opvouwbaar.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 56 cm
• zitting: 37 x 34,5 cm
• de ring is 7 cm breed
• breedte tussen de armsteunen: 46 cm
• maximale belasting: 125 kg
847
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Toiletstoelen
Toiletstoel Drive
Bijzonder kwalitatieve en stabiele toiletstoel met stalen kader met poedercoating.
Gemakkelijk te reinigen: bril en zitkussen zijn opklapbaar en gemakkelijk weg te nemen.
Comfortabele gepolsterde bril, zitkussen, rugleuning en armsteunen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 64 cm
• zitting: 43 cm breed, 44 cm diep
• vloerbasis: 58 x 49 cm
• gewicht: 8,5 kg
• maximale belasting: 130 kg
TS 130

AD149402

135,00 ad

4

Toiletstoel Days
Toiletstoel in staal.
Met vaste of wegklapbare armsteunen.
Gemakkelijk te reinigen: bril en zitkussen zijn opklapbaar en gemakkelijk weg te nemen.
Technische info:
• hoogteverstelling van 45 tot 60 cm, met kussen + 3,5 cm
• zitting: 45 cm breed, 43 cm diep
• vloerbasis: 55 x 55 cm
• hoogte armsteunen: 64 cm
• maximale belasting: 190 kg
met vaste armsteunen
met afneembare armsteunen
reserve emmer

521A
521AD
ACC17

135,00
144,00
10,50

6
1
1

Toiletstoel/toiletkader met zitting opvouwbaar Days
Combinatie van een toiletstoel en toiletkader in aluminium met een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding.
De emmer en het deksel kunnen gemakkelijk los geklikt worden voor het gebruik als toiletkader.
Het geheel is opvouwbaar.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 56 cm
• zitting: 37 x 34,5 cm,
• de zitring is 7 cm breed
• breedte tussen de armsteunen: 46 cm
• maximale belasting: 125 kg
847

152,00

1

455,00

1

Toiletstoel Swift Etac
In hoogte: verstelbare toiletstoel vervaardigd uit kunststof met aluminium poten.
De armsteunen zijn wegneembaar voor zijdelingse transfers.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 42 tot 57 cm
• breedte tussen de armleuningen: 45 cm
• gewicht: 4,7 kg
• maximale belasting: 130 kg
091162288
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Toiletstoel/zetel Basket Weave
Een traditionele en luxueuze houten toiletstoel met wit/beige geweven bekleding die uitstekend
past in een klassiek interieur.
Met comfortabel zitkussen en gemakkelijk te reinigen.
De zitting is wegneembaar en heeft een kunststof pan met deksel en handvat.
De armleuningen zijn hoog genoeg om steun te geven bij het rechtkomen of neerzitten.
Technische info:
• zithoogte: 46 cm
• binnenbreedte van de zit: 44 cm
• gewicht: 7,2 kg
• maximale belasting: 160 kg
5504-OA

485,00

1

169,95 ad

1

210,00
210,00
34,50

1
1
1

Toiletstoelen met wielen
Toiletrolstoel op wielen met voetsteunen Drive
Toiletstoel in verchroomd staal met 4 wieltjes, waarvan 2 geremd.
Voorzien van afneembare en in • hoogte: verstelbare voetsteunen.
De armsteunen zijn wegklapbaar voor een vlotte transfer.
Technische info:
• zitting • breedte: 46 cm, diepte 45 cm
• totale breedte: 56 cm
• zithoogte: 50 cm
• wielen van 12,4 cm
• gewicht: 14 kg
• maximale belasting: 130 kg
TRS 130

AD135757

Toiletstoel op wielen, staal Days
Toiletrolstoel in staal.
Afneembare armsteunen en rugleuning.
Voetsteunen mogelijk in optie.
2 modellen: met klassieke ronde emmer, of met grotere vierkante emmer.
Stevige grote wielen van 12 cm
Technische info:
• zithoogte: 54 cm
• zitting: 43 x 45 cm
• buitenmaten l x b x h: 57 x 52 x 87,5 cm
• hoogte van de armsteunen boven de zitting: 22 cm
• maximale belasting: 190 kg
met ronde emmer
met vierkante emmer
optie: voetsteunen
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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 breedte 45,7 cm, diepte 42,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• Ø wielen: kleine 13 cm, grote 60 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
• maximale belasting: 136 kg
4 kleine wielen
met grote wielen achteraan

842
841

480,00 ad
680,00 ad

1
1

Toiletaanpassing voor kinderen
Toiletbrilverkleiner, combinatie met standaardbril en deksel
Deze dubbele bril past op de meeste standaardtoiletten en vervangt de bestaande bril.
Voorzien van een deksel.
Technische info:
• opening: 21,5 x 17 cm
• maximale belasting: 140 kg
091156256

106,00

1

Kindertoiletstoel Homecraft
Kindertoiletstoel met klittenband gordeltje voor rond de romp en uitsparing van 5,5 cm vooraan.
Aangename en warme kleur.
Stalen kader, kunststof toiletzit en comfortabele rugleuning in gesloten PU.
Er werd speciale aandacht besteed aan perfecte lasnaden zodat het kind zich nooit kan kwetsen.
De emmer is voorzien van een deksel.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 28 tot 35,5 cm
• armsteunen boven de zitting: 14 cm
• breedte tussen de armsteunen: 38 cm
• vloerbasis: 43 x 44 cm
• opening: 17,1 x 32,5 cm
• gewicht: 5,5 kg
• maximale belasting: 100 kg
blauw
reserve emmer
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Toiletkader voor kinderen Nuvo™
Hoogteverstelbaar toiletkader voor kinderen.
Materiaal: gecoat staal en gepolsterde armsteunen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 49 tot 61 cm
• afstand tussen de armsteunen: 36 cm
• vloerbasis: 46 x 61 cm
• breedte van de armsteunen: 3 cm
• maximale belasting: 64 kg
L98346

105,00

1

Toiletaanpassing voor zwaardere personen
Toiletverhoger Drive voor zware personen
Deze stevige toiletverhoger in blauw PU is geschikt voor zeer zware belasting.
Maximale bereikbaarheid voor het intiem reinigen door een opening vooraan én achteraan.
Eenvoudige fixatie met draaiknoppen.
Glad oppervlak voor een perfect onderhoud.
De zitting is licht naar binnen hellend voor een maximaal comfort.
Technische info:
• hoogte: 11 cm
• breedte van de opening: 22,5 cm
• maximale belasting: 250 kg
TSE 100S 11 cm blauw

AD155863

105,00

5

Toiletbril Big John
De toiletzit Big John is speciaal ontwikkeld voor zwaarlijvige personen. Hij maakt van een gewoon
toilet er eentje dat geschikt is voor zeer grote belasting.
Voor een goede stabiliteit wordt Big John bevestigd in de plaats van de bestaande bril d.m.v.
inox schroeven; hij past op bijna alle standaardtoiletten.
Voorzien van een deksel.
Technische info:
• breedte: 50 cm
• maximale belasting: 380 kg
AD101327

275,00

1

AA2235

530,00

1

Toiletkader met zitting XL Homecraft
Vast toiletkader met vlakke zitting.
Breedte tussen de armleuningen: 63,5 cm
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 47 tot 62 cm
• gewicht: 7,5 kg
• maximale belasting: 250 kg
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Toiletkader met zitting XL Days
Zeer stevig en prijsvriendelijk toiletkader met een clip-on zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 49 tot 62 cm
• zitting: 61 cm breed en 44 cm diep
• opening is bovenaan 30 x 23 cm en loopt taps naar 21 x 19 cm onderaan
• vloerbasis: 49,5 x 63,5 cm
• maximale belasting: 280 kg
staal

499HD

252,00

1

Toiletkader met zitting en wijde armsteunen Stirling
Hoogteverstelbaar toiletkader met een bril uit één stuk gegoten. Hij is voorzien van een speciale
uitsnijding vooraan en achteraan voor de intieme hygiëne.
Uitvoering met speciale armsteunen die wijder zijn en tevens meer naar voor uitsteken.
Model AA2251 heeft extra gepolsterde armleuningen.
Indien nodig kan dit kader aan de vloer bevestigd worden met 4 voetjes AA2218 (optie op
aanvraag).
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 44 tot 54 cm
• breedte tussen de armleuningen: 61,3 cm
• zitting: 46 x 46 cm
• opening: 26,5 x 21,5 cm
• gewicht: 5 kg
• maximale belasting: 190 kg
standaard
met luxe handgrepen

AA2250
AA2251

235,00
265,00

1
1

300,00

1

550,00

1

Toiletstoel XL Economy
Toiletstoel/toiletkader in staal, meest economische keuze.
Gemakkelijk te reinigen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 41 tot 56 cm
• breedte van de zit 59 cm
• vloerbasis: 67,5 x 54 cm
• gewicht: 10 kg
• maximale belasting: 150 kg
hoogteverstelbaar

M00808

Toiletstoel XL voor zware personen Days
Stevige en brede toiletstoel met antibacteriële bekleding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 46 tot 61 cm
• zitting: 60 x 43 cm
• breedte tussen de armleuningen: 60,5 cm
• de armsteunen zijn 18 cm boven de zitting
• vloerbasis: 62 x 54 cm
• opening: 25 x 28 cm
• maximale belasting: 280 kg
hoogteverstelbaar
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Toiletstoel XXL voor zware personen Extra Wide Commode
Stevige, eenvoudige en brede toiletstoel.
2 kipwieltjes voor gemakkelijke verplaatsing van de (niet belaste) stoel.
Technische info:
• breedte tussen de armleuningen: 73,5 cm
• vloerbasis: 80 x 54 cm
• gewicht: 14,5 kg
• maximale belasting: 250 kg
vaste hoogte 45 cm
hoogteverstelbaar 45 tot 58 cm

AA2325A
AA2325BX

715,00
790,00

1
1

Toiletstoel XL NRS met kipwieltjes
Stevige en brede toiletstoel.
Verkrijgbaar in 3 versies: versie met vaste of wegneembare armleuningen voor zijdelingse
transfers.
Technische info:
N10699 55 cm, met vaste armsteunen:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 58 cm
• breedte tussen de armleuningen: 55 cm
• zitting: 46 x 46 cm
• vloerbasis: 65,5 x 60 cm
• opening: 22 x 29 cm
N10705 66 cm, met vaste armsteunen:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 58 cm
• breedte tussen de armleuningen: 66 cm
• zitting: 46 x 46 cm
• vloerbasis: 82 x 60 cm
• opening: 22 x 29 cm
N10717 66 cm, met wegneembare armleuningen:
• hoogteverstelbaar van 45 tot 58 cm
• breedte tussen de armleuningen: 66 cm
• zitting: 46 x 46 cm
• vloerbasis: 86 x 57,5 cm
• opening: 22 x 29 cm
Maximale belasting van alle versies: 254 kg
55 cm - met vaste armsteunen
66 cm - met vaste armsteunen
66 cm - met afneembare armsteunen

N10699
N10705
N10717

575,00
585,00
595,00

1
1
1

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.
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: 3 zitbreedtes: standaard 45,5 cm, 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: standaard 160 kg, XL en XXL: 225 kg
standaard - zonder voetsteun
standaard - met voetsteun
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Speciale wandbeugels voor het toilet
Naast deze speciale handgrepen kan men natuurlijk altijd gebruik maken van gewone wandbeugels of tijdelijke handgrepen op zuignap.
Deze zijn terug te vinden bij de badkameraanpassingen.
Opklapbare toiletbeugel Ropox Loire
Het Deense Ropox maakt toiletbeugels in aluminium met extra brede elliptische buizen. Hierdoor
krijgt men een breder steunvlak dan bij elke andere beugel.
De gegolfde versie heeft vooraan een verhoging van 8 cm Hiermee bereikt men respectievelijk
een optimale steunhoogte bij het staan en het zitten.
Bij een klassieke opklapbare toiletbeugel moet men eerst een optrekbeweging naar boven
maken, vervolgens komt de beugel vrij en kan hij naar beneden vallen. De Loire toiletbeugel blijft
in elke stand staan zonder blokkeringsmechanisme. Hierdoor is hij zeer gemakkelijk en veilig naar
beneden te klappen.
Technische info:
• breedte van de beugel: 6 cm
• muurelement: 30 x 9,5 cm
• opgeklapt is de beugel nog 13 cm van de muur
• maximale belasting: afhankelijk van lengte en type
76 cm recht (max 110 kg)
90 cm recht (max 80 kg)
76 cm gegolfd (max 110 kg)
90 cm gegolfd (max 80 kg)
met telescopische vloersteun, 90 cm recht (max 135 kg)
met telescopische vloersteun, 90 cm gegolfd (max 135 kg)
met dubbele steun, 76 cm recht (max 190 kg)
met dubbele steun, 90 cm recht (max 190 kg)
met dubbele steun, 90 cm gegolfd (max 190 kg)

40-40150
40-40110
40-40151
40-40115
40-40120
40-40125
40-40152
40-40140
40-40145

199,95
199,95
209,95
209,95
210,00
230,00
285,00
285,00
300,00

ad
ad
ad
ad

1
1
1
1
1
1
1
1
1

35,95 ad
35,95 ad
97,00
230,00

1
1
1
1

Accessoires voor Ropox Loire toiletbeugels
Op de toiletbeugels van Ropox Loire kunnen volgende opties gemonteerd worden:
• stevige steunknop op het einde van de beugel
• toiletrolhouder
• mechanisme voor hoogteverstelling van 12 cm
• indien de beugel regelmatig versteld moet worden, kiest men voor het type met de knop
• indien de beugel slechts af en toe versteld wordt, volstaat het type met inbussleutel
toiletrolhouder/handdoekdrager
steunknop
muurplaat voor variabele hoogte 12 cm met inbussleutel
muurplaat voor variabele hoogte 12 cm met knop

40-40910
40-40925
40-40906
40-40907

Vaste steun voor het toilet met vloer/muurbevestiging Ringwood
Deze steun wordt zowel aan de muur als aan de vloer bevestigd.
De grote diameter van de buis zorgt voor een comfortabele en veilige greep.
De steun bestaat uit 2 delen die stevig in elkaar verankerd worden.
Technische info:
• materiaal: wit gecoat staal
• totale hoogte: 76 cm
• totale afstand van de muur: 78 cm
• Ø van de greep: 3,2 cm
AA6018
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Opklapbare toiletbeugel Days
Beugel in gecoat staal met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Blokkeringsmechanisme in verticale stand.
Er zijn 2 versies: zonder of met vloersteun.
De vloersteun geeft een extra stabiliteit en tegelijk minder spanning op de muurbevestiging.
Technische info:
Zonder vloersteun:
• fixatieplaat: 23 x 10 cm
• lengte: 75 cm
• maximale belasting: 114 kg
Met vloersteun:
• hoogte tussen 72 en 92 cm
• fixatieplaat: 23 x 10,5 cm
• lengte: 74 cm
• maximale belasting: 125 kg
75 cm
74 cm, met steunvoet

506A
506D

49,95 ad
79,50 ad

1
1

Opklapbare toiletbeugel Devon
Deze beugels bevatten een veermechanisme waardoor ze gemakkelijk opklappen bij niet-gebruik.
Technische info:
• Ø beugel: 2,5 of 3,2 cm
• fixatieplaat: 30 x 12,5 cm
• gewicht: 3 / 4,1 kg
• maximale belasting: 67 / 84 kg
greep 2,5 cm, kort - 55 cm
greep 2,5 cm, standaard - 76 cm
luxe versie : greep 3,2 cm, kort - 55 cm
luxe versie: greep 3,2 cm, standaard - 76 cm

AA2000
AA2002
AA2010
AA2012

118,00
123,00
127,00
153,00

1
1
1
1

Opklapbare toiletbeugel Devon MK3
Uitvoering in aluminium met ellipsvormige buizen. Hierdoor krijgt men een breder steunvlak dan
bij een ronde beugel.
Deze beugels bevatten een veermechanisme waardoor ze gemakkelijk opklappen bij niet-gebruik.
Technische info:
• breedte van de beugel: 5 cm
• fixatieplaat: 23 x 12 cm
• gewicht: 3,5 kg
• maximale belasting: 127 kg
greep 5 cm, 69 cm lengte

091165695

148,00

4

Opklapbare toiletbeugel met vloersteun
De vloersteun geeft een extra stabiliteit en tegelijk minder spanning op de muurbevestiging.
Onderaan een antislip rubberen voet.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 79 tot 98,5 cm
• lengte van de steun: 76 cm
• gewicht: 5 kg
• maximale belasting: 67 kg
greep 3,2 cm, 76 cm
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Opklapbare toiletbeugel met vloerbevestiging
Nuttig indien muurmontage niet mogelijk is.
De steun kan op verschillende hoogtes ingesteld worden.
Technische info:
• totale hoogte: 111 cm
• vloerplaat: 25 x 15 cm
• maximale belasting: 127 kg
greep 3,2 cm, kort - 55 cm
greep 3,2 cm, standaard - 76 cm

AA2024
AA2026

260,00
245,00

1
1

Toiletpapierhouder
Toiletpapierhouder met speciale clip voor op een wandbeugel met 3,2 cm Ø, bv. AA2018,
AA2024 of AA2026 (zie hierboven).

met speciale clip voor luxe wandbeugel met 3,2 cm Ø

AA2028

34,00

1

Opklapbare toiletbeugel met vloersteun Drop Down
De vloersteun geeft een extra stabiliteit en tegelijk minder spanning op de muurbevestiging.
Technische info:
• hoogte tussen 69 en 78 cm
• fixatieplaat: 26 x 10 cm
• gewicht: 2,9 kg
• maximale belasting: 190 kg
76 cm

AA2044

345,00

1

FB000004
FB000002
FB000005
FB000003

185,00
185,00
215,00
215,00

1
1
1
1

FB000001

315,00

1

Opklapbare toiletbeugel EASA Essentielle
Toiletbeugel van EASA in roestvrij staal.
Type Essentielle.
Technische info:
• Ø van de beugel 3,5 cm
• lengte 80 cm
• wit of blauw gecoate inox
• met of zonder vloersteun, maximale belasting resp. 135 en 95 kg
• voorzien van toiletpapierhouder
greep
greep
greep
greep

35
35
35
35

mm,
mm,
mm,
mm,

standaard - 80 cm - blauw
standaard - 80 cm - wit
met vloersteun - 80 cm - blauw
met vloersteun - 80 cm - wit

Opklapbare toiletbeugel EASA Evolution inox
Topkwaliteit toiletbeugel.
Technische info:
• materiaal: gepolierde inox
• Ø 3,5 cm
• voorzien van toiletpapierhouder
• lengte: 80 cm
• maximale belasting: 150 kg
greep 35 mm - 80 cm
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Toiletbeugel op 4 zuignappen QuattroPower Mobeli®
Extra stevige wandbeugel met 2 zuignappen van 12 cm aan elke zijde. Hierdoor is er zeer sterke
hechting ook bij belasting onder een hoek, zowel voor zich op te duwen, te trekken of bij
zijdelingse belasting.
De handgreep kan ook ondersteboven geplaatst worden.
Technische info:
• horizontale gedeelte is 65,5 cm
• maximale belasting: 125 kg
Deze waarde is indicatief en hangt steeds af van de ondergrond.
met veiligheidsindicator
met extra handgreep

1400265S
1400266S

515,00
520,00

1
1

Hulpjes bij het reinigen, intieme reinigers
Intieme reinigers zijn ontworpen om de anale zone van vooraan te bereiken. Ze dienen om toiletpapier of vochtige tissues aan te bevestigen en zijn
bedoeld voor personen die de anale streek niet kunnen bereiken.
Intieme reiniger Bottom Wiper
Op het uiteinde zijn insnijdingen die het toiletpapier vasthouden.
Ontworpen om de anale zone via vooraan te bereiken.
Technische info:
• vaste lengte van 26 cm
met vaste lengte

AA2650

45,00 ad

1

48,00 ad

1

Intieme reiniger plooibaar
Op het uiteinde zijn er insnijdingen die het toiletpapier vasthouden.
Ontworpen om de anale zone via vooraan te bereiken.
Vouwbaar in drie om gemakkelijk mee te nemen.
Technische info:
• 26 cm lang
• opgevouwen 12 cm
AA2652

Intieme reiniger Buckingham Easywipe
Deze intieme reiniger werd ontworpen door ergotherapeut Chris Clarke (UK).
Hij is bijzonder goed gevormd en zeer gemakkelijk te bedienen.
Het papier wordt eerst stevig vastgegrepen en vervolgens vlot losgelaten zonder het te moeten
aanraken.
Geleverd in een handig tasje.
De opvouwbare versie is bijzonder handig op uitstap of op reis.
Latexvrij.
standaard - 37,5 cm
vouwbaar
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Intieme reiniger Bottom Buddy
Bottom Buddy heeft een tulpvormige ronde kop, waarin het toiletpapier kan gefixeerd worden.
Door een simpele druk op de knop wordt het papier na het reinigen losgelaten in het toilet. Door
de speciale ronde vorm kan men vrij veel kracht zetten.
Wordt geleverd met een waterdicht opbergzakje.
Technische info:
• 27,5 cm lang
555400

185,00

1

Intieme reiniger SelfWipe®
De intieme reiniger SelfWipe® heeft aan het uiteinde een klemsysteem. Men draait toiletpapier
rond het uiteinde met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen rolletje.
Met een simpele druk op de knop op het uiteinde wordt het papier losgelaten in het toilet.
Heeft een tulpvormige ronde kop, waarin het toiletpapier kan gefixeerd worden.
Technische info:
• handvat: 25 cm lang
• klemsysteem: 12,5 cm
• gewicht: 200 g
557435

169,00

1

Bidet voor standaard toilet
Deze kunststof waskom maakt van een gewoon toilet een bidet. Vooraan is een zeepbakje.
Technische info:
• lengte: 35,2 cm
• breedte: 33,5 cm
• diepte: 12 cm
• gewicht: 325 g
• reinigbaar tot 135°C
AA2612Y

45,00

1

Bidet voor het toilet
Handig voor het wassen van de intieme zone.
Past op de meeste standaardtoiletten, maar kan niet gecombineerd worden met een
toiletverhoger.
Technische info:
• steriliseerbaar tot 130°C
wit

AD160972

9,95 ad

1

Urinalen & bedpannen
Urinaal (M) Economy
Dit klassieke mannenurinaal is gemaakt in witte kunststof en voorzien van een handvat en
afsluitdeksel.
Lange hals voor extra veiligheid.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
wit
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Urinaal (M)
Voorzien van gradaties voor vochtbalans.
Gewicht: 130 g
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
AA2668

14,50

10

Urinaal (M) 1,25 l met deksel
Dit klassieke mannenurinaal is gemaakt van helder materiaal en voorzien van een handvat en
afsluitdeksel.
Bevat de component Biocote®, waardoor schimmel- of bacterievorming voorkomen wordt.
De optionele adapter zorgt er voor dat er minder kans is op morsen of lekken.
Technische info:
• polypropyleen
• steriliseerbaar
• capaciteit: 1,25 liter
AA2632Y
AA2633

toebehoren: adapter

17,50
43,00

10
1

10,50

1

Urinaal (M) met lange hals en deksel
Mannenurinaal met een extra lange hals van ± 10 cm, voor nog meer extra veiligheid.
Half transparant met maatverdeling en afsluitdeksel.
Technische info:
• capaciteit: 1 liter
642

Urinaal (V) Economy
Urinaal met anatomische vorm en handvat.
Voorzien van gradaties per 20 ml voor vochtbalans.
Gewicht: 110 g
Technische info:
• capaciteit: 0,8 liter
AA2666

8,95 ad

10

Urinaal (V) Cygnet
Urinaal uit helder polypropyleen met anatomische vorm en handvat.
Bevat Biocote®, waardoor schimmel- of bacterievorming voorkomen wordt.
Voorzien van gradaties voor vochtbalans.
Technische info:
• steriliseerbaar
• capaciteit: 1 liter
AA2630Y
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Urinaal (V) Slipper
Een wit kunststof urinaal met een rubberen afsluitdeksel.
Geschikt voor bed- en rolstoel.
Technische info:
• gewicht: 230 g
• steriliseerbaar
• capaciteit: 1 liter
AA2636

28,00

10

Urinaal Spillproof
Uiterst veilig urinaal door zijn intelligente design: de dop loopt uit in trechtervorm. Hierdoor mag
het urinaal in elke positie komen, eventueel zelfs vallen met nauwelijks kans op lekken.
Wordt eenvoudig geledigd door de dop achteraan los te schroeven.
Er wordt voor deze dop een tweede, kindveilige versie geleverd, zoals de draaidoppen op
bepaalde reinigingsflessen.
Het handvat is afneembaar voor een grondige reiniging.
Bestaat in versies voor mannen en vrouwen: het verschil zit in de anatomische adapter. Deze is
ook afzonderlijk te verkrijgen.
Technische info:
• gewicht: 210 g (M), 235 g (V).
• capaciteit: 1 liter
• geschikt voor autoclaaf
man
vrouw
adapter man --> vrouw

AA2637
AA2638
AA2637F

89,00
138,00
46,00

1
1
1

Urinaal houder
Deze houder is in wit gecoat metaal gemaakt en kan eventueel opgehangen worden aan het bed.
Technische info:
• opening: 10,2 x 13,5 cm

voor AA2632-AA2668-AA2665

AA2667

41,00

1

21,00 ad

10

26,50

1

Bedpan Economy
Eenvoudige bedpan voor algemeen gebruik in witte kunststof.
De rand buigt sterk naar binnen om morsen tijdens het transport te vermijden.
Reinigbaar met heet water, stoom of chemisch.
Technische info:
• 39 x 4,5 cm
AA2639

Bedpan met deksel Slipper
Extra lage bedpan met 1 handvat achteraan, voorzien van deksel.
Technische info:
• 38 x 24 cm
• hoogte van 1 tot 7 cm
935

www.advys.be

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

adhome: ad

courant/stock: a

staffel mogelijk: X

10/07/2017

Toilet

Urinalen & bedpannen

Bedpan BioCote Selina
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een deksel.
Bevat de component Biocote® met een breedspectrum bacterie- en schimmelwerende werking.
Technische info:
• polypropyleen
• 33,5 x 24,5 cm
• hoogte: 5 tot 8 cm
• steriliseerbaar tot 137°C
groen

AA2661

31,00 ad

5

Bedpan BioCote
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een deksel.
Bevat de component Biocote® met een breedspectrum bacterie- en schimmelwerende werking.
Technische info:
• polypropyleen
• 45 x 31 cm
• hoogte: 10 cm
• gewicht: 400 g
• steriliseerbaar op 137°C
zonder deksel - wit polypropyleen
met deksel - wit polypropyleen
met deksel - groen polypropyleen

AA2658
AA2659
AA2658G

51,00
53,00
55,00

1
1
10

AA2643W

80,00

1

AD127036

54,00

1

Bedpan met handvat
Kwaliteitsbedpan met laag profiel en voorzien van een handvat.
Technische info:
Technische info:
• materiaal: polypropyleen
• 38 x 30 cm
• hoogte: 10 cm
• steriliseerbaar op 137°C
• capaciteit: 1 liter

Bedpan in inox met deksel
Klassieke bedpan met afsluitdeksel.
Ronde vorm.
Technische info:
• materiaal: roestvrij staal
• Ø 30 cm
• diepte: 9 cm
Ø 30 cm
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Toilet

Urinalen & bedpannen

Bedpan Heavy Duty
Extra brede bedpan.
Technische info:
• lengte: 38,1 cm
• breedte: 36,2 cm
• hoogste punt: 7,5 cm
• gewicht: 400 g
• steriliseerbaar
• capaciteit: 1,1 liter
091425651

87,00

1

Andere nuttige hulpmiddelen in en rond het toilet
Urinegeuren en -vlekken verwijderaar Uri-Go®
Urinegeuren en -vlekken hebben een groot effect op het levenscomfort van de mensen.
De urinegeurtjes zijn vanaf nu verleden tijd omdat de urinekristallen en -vlekken permanent
verwijderd worden.
Uri-Go® wordt geleverd in een handige spuitbus en kan overal toegepast worden waar het nodig
is: op vloeren en wanden, op toiletten, gebruiksvoorwerpen, kledij…
sprayfles 750 ml
navulling concentraat 1 l

UR0100
UR0200

12,95 ad
51,50

12
12

Plasbescherming Derby P-Guard
De plasbeschermer is gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen en kleeft vast op de meest
courante toiletten, toiletverhogers of toiletkaders.
De schelp is individueel in te stellen naargelang de behoefte van de gebruiker en is gemakkelijk
afzonderlijk te verwijderen voor onderhoud.
Vooral bedoeld om ongelukjes te vermijden bij een man of jongen die zittend urineert.
AD101354

36,00 ad

1

Plasbescherming Splash Sentry Savanah®
De plasbeschermer is gemakkelijk aan te brengen of te verwijderen en klikt vast op de meest
courante toiletten, toiletverhogers of toiletkaders.
Vooral bedoeld om ongelukjes te vermijden bij een man of jongen die zittend urineert.

AA2602

46,00

1

Hermetisch afvalsysteem
Bijzonder gemakkelijke en hygiënische vuilnisemmer met een ingebouwd systeem dat het afval
(bv. maandverband of pampers) telkens in een hermetisch gesloten zakje verpakt.
Hierdoor blijft de ruimte volkomen geurvrij.
Met de afvalemmer worden 20 zakjes meegeleverd.
Cassettes voor navulling van telkens ± 115 stuks kunnen afzonderlijk besteld worden.
Technische info:
• 44 x 30 x 26 cm
vuilbakje met 20 wegwerpzakjes
cassette met wegwerpzakjes lichte geur
cassette met wegwerpzakjes extra geur
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82,50
16,25
19,25
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1
1
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