Keuken

Fixeren & snijplanken

Fixeren & snijplanken
Multifunctionele keukenplanken zijn vaak voorzien van inox pinnetjes om een voedingsproduct te fixeren. Deze pinnetjes zijn om veiligheidsredenen
niet té scherp, zodat er altijd een minimum aan kracht vereist is om er bv. groente of fruit op te duwen.
Het is een compromis tussen veiligheid en functionaliteit.
Keukenfixatieplank universeel
Universele kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden. Daardoor geschikt voor
éénhandig gebruik.
Met zuignapvoetjes, verplaatsbare staafjes en inox pinnen om een kom of etenswaren tussen te
fixeren.
Technische info:
• 31 x 29,5 x 3,5 cm
AA5276
AA527603

reserve zuignapvoetjes (4)

177,00
19,50

5
1

112,00

1

Keuken- en boterhamplank Chopping Board
Polypropyleen plank met inox pinnen, 2 boorden en zuignapvoetjes onderaan.
Ook bruikbaar als boterhamplankje.
Technische info:
• 30 x 30 cm
AA5277

Snijplank combinatie met mes Chopping Board
Kunststof keukenplank waarop een stevig keukenmes is gefixeerd.
Het mes is verwijderbaar voor het reinigen of slijpen.
De plank is voorzien van 3 inox pinnen, 2 boordjes en zuignapvoetjes. Ook bruikbaar als
boterhamplank.
Technische info:
• 40 x 30 cm
• lengte mes: 20 cm
AA5279

158,00

1

135,00 ad

1

Kitchen Workstation
Multifunctionele kunststof keukenplank met verschillende fixatiemogelijkheden:
• wegneembare rasp met een beschermkap
• 2 boorden
• wegneembare inox pinnen
• wegneembare klem tot 11 cm met ronde of rechte rand voor potten of bokalen
Met zuignapvoetjes, alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Technische info:
• 50 x 30 x 10 cm
• vaatwasbestendig
AA5272
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Eenhandige eet- en keukenplank HandiplaT
HandiplaT is een all-in-one oplossing voor personen die het gebruik van één hand moeten missen
of die coördinatie-, kracht- of bewegingsproblemen hebben.
Het is een kunststof werkplank die verschillende functies integreert:
• ingebouwd bord met afneembare bordrand
• boterhamplankje
• fixatiezone met korte en langere plastic pinnetjes
• 2 bekerhouders, niet alleen voor een beker of glas, maar bv. ook voor yoghurt
Vervaardigd in één stuk, zodat het perfect afwasbaar is en er minst kans is op etensrestjes
tussen naden. Voorzien van 6 antislipvoetjes onderaan.
Geschikt voor rechts- en linkshandigen.
In Europa vervaardigd.
HandiplaT is een prijswinnaar van Concours Lépine in Frankrijk.
Technische info:
• geheel: 50 x 28 cm
• bekerhouder: onderaan Ø 5,9 cm
• bord: Ø 20 cm, hoogte: 4 cm
kunststof wit

AD152948

90,00

1

Snijhulp voor het snijden van schijfjes
Met deze inox greep kan je perfect etenswaren fixeren om deze op een veilig manier in perfect
gelijke schijfjes te snijden. Bv. tomaten, een hardgekookt ei, citroen, ui, …
Voorzien van een ronde voet voor meer stabiliteit.

M77908

17,95

1

Klemsysteem voor bokalen
Dit hulpmiddel haakt over de rand van een tafel of werkblad en klemt in een V-vorm de pot of
bokaal.
Men duwt het voorwerp vast met de buik, ideaal voor éénhandig gebruik.
Rubberen bekleding en antislipvoetjes.
Bruikbaar voor bokalen met een max. Ø van 12 cm.
AA5090

59,00

1

Bokaalopenerset voor 3 formaten, incl.flessen- en bokaalopeners
Volledig vernieuwde versie van het pottenklemsysteem.
Voorzien van drie conische openingen, bekleed met antislipmateriaal.
Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in antislipmateriaal die na gebruik in het systeem
kunnen opgeborgen worden.
Onderzijde met antislip, ideaal voor éénhandig gebruik.
Voor allerhande potten en flessen (ook flessen van 2 l) van 2 tot 10 cm Ø.
Technische info:
• 19 x 13 x 7 cm
• gewicht: 300 g
AD160799
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Antislipmat rond Dycem® 14 cm
Kleine ronde mat, bv. voor onder een kleine kom, een beker.

blauw
rood
limoen groen
donkergroen
geel
zwart
zilver

NS02/14/1
NS02/14/2
NS02/14/LM
NS02/14/3
NS02/14/8
NS02/14/6
NS02/14/4

10,00 ad
10,00 ad
10,00 ad
10,00
10,00
10,00
13,50

10
10
10
1
1
1
1

Fixatie voor steelpan
Verhindert dat een pan begint te draaien of te schuiven als men roert met één hand.
De fixatie gebeurt met zuignappen, dit kan ook toegepast worden op een keramische kookplaat.
Geschikt voor pannenstelen tot 3,2 cm breed.
Technische info:
• materiaal: gecoat metaal
• 41 x 11 cm
AD161001

16,00 ad

1

Fixatie voor kookpot Ropox
Vaste fixatie voor kookpotten, wordt aan de achterwand bevestigd met schroeven.
Verstelbaar.

voor gasfornuis
voor elektrische kookplaten
klemmen voor op de fixatie

20-52601
20-52602
20-52655

485,00
480,00
70,00

1
1
1

Snijden, raspen & schillen
Ergonomisch keukenmes Easygrip
Easygrip keukengerei in roestvrij staal met een verdikt, ergonomisch gevormd en antislip handvat
dat zorgt voor een natuurlijke polshouding.
Technische info:
• lichtgewicht: slechts 120 à 130 g
• vaatwasbestendig
gevorkt mes - 15 cm
vleesmes - 20 cm
broodmes - 20 cm

PKT-FK
PKT-CK
PKT-BK

18,95 ad
18,95 ad
18,95 ad

1
1
5

Vleesvork met ergonomische handgreep
Easygrip keukengerei in roestvrij staal met een verdikt, ergonomisch gevormd en antislip handvat
dat zorgt voor een natuurlijke polshouding.
Technische info:
• lengte: 19,5 cm
• gewicht: 110 g
Easygrip
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Keukenrasp met ergonomisch handvat
Easygrip keukengerei in roestvrij staal met een verdikt, ergonomisch gevormd en antislip handvat
dat zorgt voor een natuurlijke polshouding.
Technische info:
• lengte: 18 cm, breedte 6 cm
• gewicht: 127 g
Easygrip

PKT-G

19,00

1

14,50

1

Keukenrek magnetisch
Wandrekje voor het opbergen van licht- gewicht:keukengerei.
Een sterke magneet houdt het keukengerei vast.
Geleverd met schroeven en pluggen.
Technische info:
• lengte: 30 cm
Easygrip

PKT-MR

Keukenmes Reflex ergonomische greep
Reflex keukenmessen hebben een ergonomisch handvat om zo weinig mogelijk druk op de pols
te veroorzaken. De messen zijn zeer goed uitgebalanceerd en liggen goed in de hand.
Technische info:
• vaatwasbestendig
broodmes - 20 cm
mes zaagblad
vleesmes - 20 cm
klein mes zaagblad - 12 cm

AA5246Y
AA5244Y
AA5245Y
AA5240Y

26,75
22,00
24,50
24,00

1
1
1
1

Good Grips® dunschiller
Good Grips® dunschiller voor aardappelen, wortelen, komkommer enz. met ergonomische en
verdikte handgreep.
Het mesje staat dwars of in de lengte.

met mesje dwars
met mesje in de lengte

AD149877
AD20149

13,00 ad
14,00 ad

6
5

Dunschiller met klem
Deze schiller wordt aan de rand van een tafel of werkblad bevestigd. Ideaal voor éénhandig
gebruik. De dikte van het werkblad mag tussen 1,2 en 5,5 cm zijn. Het fruit of de groente wordt
met één hand over het mesje geschoven met een beweging van zich weg. De schillen vallen dan
bv. in een bordje dat men achter de schiller op tafel zet.
Technische info:
• 26 x 19 x 17 cm
• gewicht: 510 g
AA5208
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Groentenschraper op voet met fixatienagels
Epoxy gecoat hulpmiddel voor het schillen en schrapen van groenten.
De onderdelen kunnen gemakkelijk uit elkaar om alles gemakkelijk te reinigen.
Bevat ook een set roestvrij stalen pinnen voor het fixeren.
Technische info: 23 x 20 x 7 cm
set

AA5214

80,00

1

Sinaasappelschiller
Handige gemakkelijkste sinaasappelschiller. Werkt als een mes, maar de vleugels zorgen ervoor
dat er niet te diep in het vruchtvlees wordt gesneden.
Ook veilig voor kinderen.

Wingknife

AD49884

4,95

1

Zelfopenende keukenschaar Easi-Grip®
Grote en comfortabele keukenschaar van Peta met roestvrij stalen bladen.
Door een ingebouwde veer is ze zelfopenend.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.

22 cm

PKS-1

15,95 ad

5

Groentenschiller op batterijen éénhandig - One Touch™
Groenten- en aardappelschiller One Touch™, is geschikt voor harde (aardappelen) of meer
delicate groenten of fruit (tomaat, kiwi).
Ideaal in het dagelijks gebruik voor personen met een beperkte handfunctie of waar risico's zijn
door een beperkte bewegingscontrole.
Een zachte druk op de knop en de schiller glijdt zonder kracht uit te oefenen over de groente.
2 types verwisselbare mesjes: schillen of reepjes. Deze mesjes worden netjes opgeborgen in een
afzonderlijk vakje in het toestel.
Er is dus geen enkel risico op snijwonden.
Met een meegeleverd extra hulpstukje kan de schiller omgevormd worden in een mini-mandoline.
Gemakkelijk te reinigen, mag zelfs even onder de kraan gehouden worden.
Werkt op 1 AA batterijen (niet meegeleverd).
Technische info: 16,5 x 6,3 x 3 cm
• gewicht: 136 g.
AD149272
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Groentensnijder op batterijen éénhandig One Touch™
Met de compacte groente snijder (mandoline) One Touch™ snijdt of raspt men groenten zonder
kracht en in alle veiligheid.
Ideaal in het dagelijks gebruik voor personen met een beperkte handfunctie of waar risico's zijn
door een beperkte bewegingscontrole.
Een zachte druk op de knop en het toestel doet de rest.
Veiligheid:
- de verwisselbare mesjes worden netjes opgeborgen in een afzonderlijk vak
- een inwendig mechanisme belet dat het toestel kan werken als er een onveilige situatie is
Er is dus geen enkel risico op snijwonden.
Gemakkelijk te reinigen.
Voorzien van 4 verschillende mesjes.
Werkt op 4 AA batterijen (niet meegeleverd).
Technische info: 28,4 x 10,2 x 19,4 cm
- gewicht: 631 g.
AD141954

39,95

6

Kaasrasp op batterijen éénhandig - One Touch™
Deze automatische kaasrasp van One Touch™ is ook geschikt voor chocolade, noten, harde
granen, …
Door een druk op de knop start het toestel, men hoeft de vinger niet ganse tijd op de knop te
houden. Door een tweede maal te drukken stopt de One Touch™.
Men kan de rasp ook zonder reservoir gebruiken, direct boven een schotel of een pizza.
Voorzien van 2 verschillende mesjes.
Het reservoir is voorzien van een sluitend deksel, zodat de geraspte kaas hierin kan bewaard
worden in de koelkast.
Werkt op 4 AA batterijen (niet meegeleverd).
Technische info:
• 18 x 5,4 cm
• gewicht: 340 g
AD141953

39,95

5

Borstel op zuignap
Dit borsteltje is niet alleen geschikt voor het reinigen van groenten en aardappelen, maar wordt
ook gebruikt in de badkamer voor kunstgebitten en nagels.
Geschikt voor éénhandig gebruik.
Technische info:
• 10 x 4 cm
• gewicht: 50 g
AA1881
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Openers: conservenblikken zonder trekring
Conservenblikopener op batterijen éénhandig - One Touch™
De meeste elektrische conservenblikopeners vereisen een bepaalde druk, die gedurende het
proces dient aangehouden te worden.
Met de One Touch™ is dit niet nodig.
Men plaatst hem over een blik, duwt op de knop en het toestel doet de rest. Het past zich
automatisch aan, aan de grootte van het blik.
Als het blik open is stopt het toestel automatisch, het verwijderde deksel wordt door een
magneet gefixeerd.
One Touch™ is niet alleen nuttig voor personen die de functie van één hand moeten missen,
maar ook bij artritis, carpaaltunnel, reuma of elk ander probleem door krachtsverlies in de
handen en polsen.
Ook door linkshandigen te gebruiken.
Er zijn 2 uitvoeringen: standaard en compact.
Werkt op 2 AA batterijen (niet inbegrepen).
Technische info:
• standaard: 16 x 6 x 4,5 cm
• compact bean: 12 x 7,2 x 5 cm
• gewicht: 170 / 154 g
standaard
compact Bean

AD141950
AD141951

39,95
39,95

5
6

Openers: bokalen
Een bokaalopener is nuttig voor personen met minder kracht in handen of polsen, bv. bij artritis, carpaaltunnel, reuma enz.
In combinatie met een antislipmatje ook bruikbaar voor personen die de functie van één hand moeten missen.
Bokaalopener Jarkey
Deze originele en stevige bokaalopener laat zonder veel moeite lucht in een bokaal.
Werkt zoals een hefboom.
Kleuren kunnen variëren.

AD21307

6,50 ad

10

Bokaalopener op batterijen éénhandig - One Touch™
Men schuift deze elektrische opener van One Touch™ over een bokaal, duwt op de knop en het
toestel doet de rest. Het past zich automatisch aan, aan de grootte van de bokaal.
Als de bokaal open is stopt het toestel automatisch.
Ook geschikt voor de hardnekkigste deksels.
One Touch™ is niet alleen nuttig voor personen die de functie van één hand moeten missen,
maar ook bij artritis, carpaaltunnel, reuma of elk ander probleem door krachtsverlies in de
handen en polsen.
Werkt op 2 AA batterijen (niet inbegrepen).
Technische info:
• 18,6 x 19 x 6,8 cm
• gewicht: 315 g
AD141952
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Bokaalopener Dycem®
Koepelvormige soepele opener die in de handpalm ligt.
Vooral bedoeld voor mensen met een verminderde krachtgreep, maar in combinatie met een
antislipmatje geschikt voor éénhandig gebruik.
Ook voor het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur, ….
metaalblauw
geel
zilver

NS07/JO/1
NS07/JO/8
NS07/JO/4

8,00 ad
8,50
10,00

10
1
1

Bokaalopener Dycem® in dispenser
Dispenser met 25 koepelvormige Dycem® openers.
Vooral bedoeld voor mensen met een verminderde krachtgreep, maar in combinatie met een
antislipmatje geschikt voor éénhandig gebruik.
Ook voor het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur,…
metaalblauw (25)
geel (25)
zilver (25)

NS11/RDJ/1
NS11/RDJ/8
NS11/RDJ/4

170,00
170,00
180,00

1
1
10

14,50

1

Bokaalopener
Koepelvormige rubberen opener met ribbels.
Doorsnede: 2 à 8,5 cm
• gewicht: 100 g

AA5000Y

Bokaalopener Good Grips®
Bokaalopener met ergonomische en verdikte handgreep. De 2 metalen strookjes in V-vorm zijn
voorzien van tandjes, waardoor het deksel zich vast klemt.
Geschikt voor deksels van 1,3 tot 9,5 cm Ø.
Technische info:
• vaatwasbestendig
AD20151

13,95

1

Bokaalopener Baby Boa
Deze opener heeft een band die over het deksel geschoven wordt, deze wordt eenvoudig
aangetrokken en klemt zich vast door te draaien.
Geschikt voor deksels van 4 tot 10 cm Ø.
• gewicht: 72 g.
AA5001
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Bokaalopener Strongboy
De flexibele inox band wordt rond het deksel gelegd en vervolgens aangespannen.
Geschikt voor deksels van 2 tot 11 cm Ø.
• gewicht: 88 g.

AA5020

30,00

1

Bokaalopener voor onder het werkblad Undo-it
Deze V-vormige opener wordt onder een werkblad of tafel bevestigd. Hij is voorzien van
antislipranden.
Geschikt voor deksels van 2,5 tot 7,5 cm Ø.

AA5010Y

29,50

1

Bokaalopenerset voor 3 formaten, incl.flessen- en bokaalopeners
Volledig vernieuwde versie van het pottenklemsysteem.
Voorzien van drie conische openingen, bekleed met antislipmateriaal.
Inclusief 3 losse bokaal- en flessenopeners in antislipmateriaal die na gebruik in het systeem
kunnen opgeborgen worden.
Onderzijde met antislip, ideaal voor éénhandig gebruik.
Voor allerhande potten en flessen (ook flessen van 2 l) van 2 tot 10 cm Ø.
Technische info:
• 19 x 13 x 7 cm
• gewicht: 300 g
AD160799

30,00 ad

5

Multi Opener 6-in-1
Deze Multi Opener heeft verschillende functies in 1: hij opent zonder probleem bokalen met
schroefdeksels, flessen met draaistoppen of kroonkurken, conservenblikken met trekring,
drankblikjes.
Zijn stroef oppervlak en zijn uitgekiende design zorgen voor een stevige greep.
Technische info:
• gewicht: 99 g
091168699
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Openers: flessen, blikjes met trekring en drankkartons
Nuttig voor personen met minder kracht in handen of polsen, bv. bij artritis, carpaaltunnel, reuma enz.
In combinatie met een antislipmatje ook bruikbaar voor personen die de functie van één hand moeten missen.
Flessenopener Dycem®
Flessenopener van Dycem® in soepel antislipmateriaal voor schroefdoppen.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.

metaalblauw
zilver

NS07/BO/1M
NS07/BO/4

6,00 ad
7,50

10
1

Flessenopener Dycem® in dispenser
Dispenser met 25 stuks.
Flessenopener van Dycem® in soepel antislipmateriaal voor schroefdoppen.

metaalblauw (25)
geel (25)
zilver (25)

NS11/RDB/1
NS11/RDB/8
NS11/RDB/4

110,00
110,00
120,00

1
1
10

Flessenopener plastic doppen Cap Off
Kunststof flessenopener die werkt zoals een tang.
De Cap-Off maakt het openen van plastic en metalen schroefdoppen eenvoudig, ook voor
mensen met zwakke, pijnlijke polsen.
Vervaardigd uit POM plastic, 3 maal sterker in vergelijking PP.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.
Technische info:
• vaatwasbestendig tot 100°C
AD161055

10,75

1

AA5070Y

17,00

5

Flessenopener plastic doppen
Stevige rubberen met goede grip.
Voor schroefdoppen tot 3,5 cm Ø.
Technische info:
• gewicht: 85 g

Flessenopener op batterijen Hercule One Touch™
De automatische flessenopener Hercule One Touch™ vereist geen kracht.
Men plaatst hem op de dop van elke fles, ongeacht de grootte, zelfs tot een flesje Tabasco!
Een simpele druk op de knop en de flessenopener grijpt de fles en de dop afzonderlijk en draait
deze los van elkaar.
Voor alle personen bij wij de grijpkracht verminderd is of waar het niet aangewezen is om
dergelijke kracht te zetten.
Werkt op 2 AA batterijen (niet inbegrepen).
AD141956
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Opener voor brikverpakkingen met schroefdop
Een speciaal hulpmiddel om kartonnen pakken mee te openen die een schroefdop hebben.
Lichtjes naar beneden drukken en draaien.

Turnkey

AD21313

6,25

1

Drankkarton opener
Speciaal hulpmiddel om brikverpakkingen te openen. Haal de TipTop eerst omhoog om de
verpakking te openen en gebruik daarna het haakje om de flappen open te trekken.

Tiptop

AD21312

6,25

1

Opener voor veiligheidsdoppen
Universeel hulpmiddel om schroefdoppen open te draaien. Zeer geschikt om veiligheidsdoppen
mee te openen. Naar beneden drukken en draaien. Aanbevolen o.a. voor reumapatiënten.

Multigrip

AD21310

6,25

1

Opener voor blikjes met trekring CanPop (per 2)
Gemakkelijke en zeer effectieve blikjesopener. Voorkomt gebroken vingernagels en pijnlijke
vingers.

AD49893

6,25

1

Opener voor blikjes met trekring J-Popper
De blikopener J-Popper werkt als een hefboom. Hierdoor is hij bijzonder geschikt voor personen
met een verzwakte greep.

AD21309
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Opener voor blikjes met trekring Can Pull
Zeer eenvoudig te gebruiken opener: je haakt het uiteinde onder de ring en klikt het geheel.
Voorkomt gebroken vingernagels en pijnlijke vingers.
Vooral nuttig bij mensen met weinig kracht.

AA5194

10,50

1

Multi-opener
Multifunctionele opener voor flessen, draaiknoppen, blikken met trekring, hefboom voor lucht te
krijgen in bokalen.
De gekleurde gedeelten zijn antislip voor een betere greep.

AA5021

18,00

5

Multi Opener 6-in-1
Deze Multi-opener heeft verschillende functies in 1: hij opent zonder probleem bokalen met
schroefdeksels, flessen met draaistoppen of kroonkurken, conservenblikken met trekring,
drankblikjes.
Zijn stroef oppervlak en zijn uitgekiende design zorgen voor een stevige greep.
Technische info:
• gewicht: 99 g
091168699

30,00 ad

6

Allerlei welkome hulpjes in de keuken
Peper/zoutmolen op batterijen One Touch™
Met de automatische peper- en zoutmolen van One Touch™ kan men kruiden zonder de minste
inspanning.
Vooral geschikt voor personen met verminderde krachtgreep, of waarbij de draaibeweging niet
aangewezen of pijnlijk is.
Men kan de fijnheid van het malen regelen.
Gemakkelijk bij te vullen doordat de molen doorzichtig is.
Ergonomische en esthetische design.
Het toestel kan ook gebruikt worden als molen voor andere kruiden.
De mesjes zijn keramisch en dus niet roestend.
Werkt op 4 AAA batterijen (niet inbegrepen).
Technische info: 20 cm hoog, 5,4 cm Ø.
• gewicht: 246 g.
AD141957
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Slacentrifuge One Touch™
De slacentrifuge van One Touch™ heeft 3 functies: wast, spoelt en zwiert. Dit alles volledig
autonoom.
Het wassen, spoelen en evacueren gebeurt simultaan onder de keukenkraan. Hierbij wordt alle
zand, insecten of insecticiden verwijderd met een minimum aan waterverbruik. Dit systeem is
gebrevetteerd.
De uitgekiende design zorgt voor een minimum aan spatten bij het centrifugeren.
Onderaan is een antisliprand.
Door de eigentijdse design kan men de centrifuge zonder zijn deksel rechtstreeks op tafel zetten
als slakom.
Accessoires:
• verdeelmandjes voor kruiden of delicate vruchten
• hulpstuk voor het spoelen van rijst
Werkt op 2 LR14 batterijen (niet inbegrepen).
Technische info: 27 x 18,5 cm
• gewicht: 667 g.
AD142728

44,95 ad

6

Afwasborstel met detergent reservoir
Praktisch vaatwasborsteltje dat beschikt over een klein reservoir waarin men detergent kan doen.
Ideaal voor personen met een beperkte handfunctie of slechts gebruik kunnen maken van één
hand.

AD127033

10,50

1

Uitwringsysteem voor de vaatdoek
Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen met zwakkere handen.
Men trekt het binnenste deel (piston) uit de cilinder en steekt de natte schotelvod in het toestel.
Vervolgens komt de piston terug op zijn plaats. Gebruik het lichaamsgewicht om op de dikke
antislipkop te duwen. Het overtollige water loopt weg. De schotelvod is uitgeperst en kan
verwijderd worden uit het toestel.
66036

40,00 ad

1

20,00

1

Vooraaddozen One hand
Gemakkelijk te openen en te sluiten met 1 hand, nochtans perfect luchtdicht.
3 maten.
Geschikt voor alle voedingsmiddelen.

per 3: 0,75 - 1,35 en 2 l
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Dienblad éénhandig wegklapbaar
Dit dienblad is voorzien van een handvat dat kan dichtgeklapt worden. Hierdoor is het
gemakkelijk op te bergen.
Technische info:
• 52 x 32,5 x 4,5 cm
• gewicht: 750 g
• maximale belasting: 4 kg
AA5815

43,50

1

Dienblad éénhandig met antislip
Dienblad met ergonomisch handvat dat door zijn vormgeving extra stabiliteit geeft bij éénhandig
gebruik.
Voorzien van een antislipmat van Dycem®.
Technische info: 44,5 x 33 cm
• gewicht: 705 g
44,5 x 33 cm

AA5810Y

89,00

1

Dienblad antislip met onderaan bonenzak
Het dienblad is van een antisliplaag voorzien. Onderaan zit een bonenzak die het blad stabiel
houdt op de knieën.
Hierdoor bruikbaar als dienblad in een rolstoel of als werktafeltje.
De bonenzak is afneembaar voor een goede reiniging.
Technische info:
• 42,5 x 29 cm
• hoes bonenzak machinewasbaar tot 40°C
42,5 x 29 cm

AA5820

97,00

1

Kookmandje inox
Dit roestvrij stalen mandje zorgt ervoor dat de groenten gekookt en afgegoten kunnen worden
zonder dat de pan opgetild hoeft te worden.
Het handvat wordt niet warm en geeft een goede grip.
2 formaten.
Technische info:
• Ø 16,5 cm boven en 12 cm onder, diepte: 9 cm
• Ø 20,5 cm boven en 14 cm onder, diepte: 12 cm
• gewicht: 245 g
16,5 cm
20,5 cm

AA5351Y
091177625

53,50
55,00

5
5

Kantelsysteem voor thee- of koffiepot
Dit kantelsysteem bestaat uit een metalen frame met een plaat waarop men een thee- of
koffiekan kan fixeren met een klittenband.
Vooraan is er een uitsparing zodat de beker of kop zo dicht mogelijk kan geplaatst worden.
Er is een veiligheid zodanig dat men niet kan morsen als de kan plots los gelaten wordt.
Dit kantelsysteem wordt gebruikt als men te weinig kracht in de handen of armen heeft.
AA5771
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