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Aanpassingen voor meubilair, verhogers

Aanpassingen voor meubilair, verhogers
Meubelverhogers Langham Sure Grip 3,8 tot 10 cm - set van 4
Set van 4 sterke kunststoffen verhogers waarmee men alle meubels kan verhogen, met of zonder
poten. Ze bieden een ideale, comfortabele en veilige oplossing voor personen die moeilijk een te
laag bed of stoel kunnen gebruiken. Eenvoudige toepassing bij stoelen, bedden, sofa’s of tafels.
Neutraal, weinig opvallend uitzicht.
Men kan de 4 verhogers stevig verbinden aan elkaar indien men meer veiligheid wenst of het
meubel regelmatig moet verplaatst worden.
Technische info:
• traploze verstelling door middel van een schroefsysteem
• verhoging van 3,8 tot 10 cm
• geschikt voor verschillende pootvormen: rond, vierkant, wieltjes tot max. Ø 7 cm
• met bijgeleverde plaatjes ook geschikt om vast te schroeven, bv. een sofa zonder pootjes,
boxspring bed
• verbindingselement als optie verkrijgbaar voor extra veiligheid
• maximale belasting: 700 kg (bij gelijkmatige belasting over de 4 verhogers)
AD135806
AD161229
AD161230

verbindingsset - 2 kruisen
verlengstuk voor verbindingsset

72,00 ad
25,00
11,00

12
12
12

65,00 ad

6

100,00 ad

3

Meubelverhogers in bamboe 9,3 cm - set van 4
Set van 4 kubussen in milieuvriendelijk bamboe met een zijde van 9,3 cm.
In 3 zijden is er een gat van 1,6 cm diepte met verschillende Ø max. 7,5 cm.
Technische info:
• verhoging: 8 cm
• maximale belasting: 380 kg (bij gelijkmatige belasting over de 4 verhogers)
AD156757

Meubelverhogers in bamboe 15,5 cm - set van 4
Set van 4 stevige verhogers uit milieuvriendelijk bamboe.
Technische info:
• hoogte: 15,5 cm
• het gat bovenaan: Ø 7,5 cm, 2 cm diep; de effectieve verhoging is 13,5 cm
• onderaan een verbrede voet 14,6 x 14,6 cm voor grote stabiliteit
• maximale belasting: 380 kg (bij gelijkmatige belasting over 4 verhogers)
AD156758

Meubelverhogers conisch in kunststof - set van 4
Lichtgewicht, maar met hoge draagkracht.
De onderzijde heeft een antisliplaagje.
Technische info:
• verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 en 14 cm
• maximale Ø: 4 cm
• maximale belasting: 222 kg (bij gelijkmatige belasting over de 4 verhogers)
9 cm voor zetel
14 cm voor bed
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Zetel/stoelverhogers kunststof Legex - set van 4
Afgeronde onderzijde en vrij onopvallend design.
Men kan de hoogte kiezen door het inbrengen van kleine afstandshouders: 7,5, 10 of 12,5 cm
Technische info:
• maximale Ø is 4,5 cm
• maximale belasting: 380 kg (bij gelijkmatige belasting over de 4 verhogers)
20 cm

AD101465

75,00

1

Meubelverhogers Langham Grip-On - set van 4
Sterke, zeshoekige kunststof verhogers, waarbij men de verhoging kan kiezen: 2,5, 5 of 7,5 cm
Er zijn 3 maten naargelang de Ø van de poot.
Technische info:
• maximale belasting: 500 kg (bij gelijkmatige belasting over 4 verhogers)
Ø opening: 1,9 - 3,8 cm
Ø opening: 3,2 - 5 cm
Ø opening: 4,3 - 6,5 cm

LP-K100
LP-K200
LP-K300

85,00
105,00
115,00

1
1
1

Langham meubelverhogers
Modulair systeem voor een zeer stabiele meubelverhoging.
Bedoeld voor bed, zetel en sofa.
Discreet design.
Wat heeft men nodig? Enkele voorbeelden van verhogingen:
• een zetel met 5 cm: 2x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482
• een zetel met 11 cm: 2x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482 en 12
verhogingsplaatjes = 1x AD101481
• een zitbank met 9 cm: 2x blokken AD101480 en 12 verhogingsplaatjes = 1x AD101481
• een eenpersoonsbed met 5 cm: 2x blokken AD101480
• een eenpersoonsbed met 13 cm: 2x blokken AD101480 en 16 verhogingsplaatjes = 2x
AD101481
• een tweepersoonsbed met 5 cm: 3x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482
• een tweepersoonsbed met 13 cm: 3x blokken AD101480, 1 x verbindingen AD101482 en 24
verhogingsplaatjes = 2x AD101481
Technische info:
• 15 x 15 cm
• 7,5 cm hoogte (verhoogt 5 cm)
• maximale belasting: 500 kg (bij gelijkmatige belasting over 4 verhogers)
blokken van 7,5 cm hoogte (verhoogt 5 cm), set van 2, gelinkt AD101480
extra verbindingselement (per 6)
AD101482
verhogingsplaatje 2 cm (per 12)
AD101481

65,00
42,00
42,50

1
1
1

Zetelverhogers kunststof, gelinkt Langham
De 4 verhogers zijn met een dubbel kunststof kruis verbonden voor extra veiligheid.
Men kan de hoogte kiezen door het inbrengen van kleine afstandshouders: 7,5, 9,5 of 11,5 cm.
Het kruis kan tot 91 cm uitgeschoven worden.
Technische info:
• maximale Ø: 7 cm
• maximale belasting: 318 kg
AD101476
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Bed/badopstap in bamboe
Opstaptrede in milieuvriendelijk bamboe, o.a. voor het bed, het bad, om naar een hoge kast te
reiken,...
Vochtbestendig, en daardoor bruikbaar in de ganse woning.
Technische info:
• 45,5 x 35,5 x 10 cm
• maximale belasting: 318 kg
AD156756

90,00 ad

5

Verhogingskussen Summit Seat Raiser
Een verhogingskussen wordt gebruikt als de bestaande zitting te laag is om gemakkelijk recht te
komen.
Technische info:
• 44 x 44 cm
• dikte: 10 cm
• gewicht: 230 g
44 x 44 x 10 cm

F20913

39,00 ad

10

Verhogingskussen met afwasbare bekleding
Een verhogingskussen wordt gebruikt als de bestaande zitting te laag is om gemakkelijk recht te
komen.
Dit kussen heeft een afwasbare hoes.
Tevens is er een draagband voorzien zodat men het kussen gemakkelijk kan meenemen.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 37,5 x 37,5 cm
• 2 diktes: 10 / 15 cm
• maximale belasting: 113 kg
10 cm dikte, 37,5 x 37,5 cm
15 cm dikte, 37,5 x 37,5 cm

091160209
091160217

144,00
165,00

1
1

Voetenbankje Tuffet Leg Rest
Een volledig met afwasbare kunststof bekleed voetenbankje, waarbij de hardheid regelbaar is
door meer of minder lucht in het bankje te laten.
Men kan het op 2 manieren gebruiken door het om te keren: voor gebogen of meer gestrekte
benen.
Technische info:
• 51 x 38 cm
• gewicht: 2,7 kg
F21425
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Poetsen
Stofblik en borstel met verlengde verchroomde steel
Bukken is niet meer nodig bij het gebruik van borstel en stofblik met verlengde steel.
Het blik heeft een vlakke bodem met efficiënte lip vooraan.
Kleuren kunnen variëren.

AD160719

30,25

1

Fixatie-grip voor gereedschap Easi-Grip®
Deze extra greep staat in een ergonomisch verantwoorde hoek en maakt poetsgereedschap met
een steel gemakkelijker hanteerbaar, bv. borstel, aftrekker, stofzuiger. Per 2.
Technische info:
• maximale Ø: 4 cm
per 2

PGT-AH

31,50

1

Uitwringsysteem voor de vaatdoek
Dit unieke systeem is uitermate geschikt voor mensen met zwakkere handen of die hun
handgewrichten willen beschermen.
Men trekt het binnenste deel (piston) uit de cilinder en steekt de natte vaatdoek in het toestel.
Vervolgens komt de piston terug op zijn plaats. Gebruik het lichaamsgewicht om op de dikke
antislipkop te duwen. De vaatdoek is uitgeperst en kan langs onder uit het toestel verwijderd
worden..
66036

40,00 ad

1

Wasknijpers voor zwakke handen
Een gewone wasknijper gaat open door hem met de vingers dicht te knijpen.
Deze wasknijper in kunststof werkt door hem naar beneden te drukken en vereist heel wat
minder kracht.
Vervaardigd in sterk en glad POM (polyacetaal).
Zakje van 20, kleuren kunnen variëren.
zakje per 20
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Urinegeuren en -vlekken verwijderaar Uri-Go®
Of het nu de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg of ziekenhuiszorg betreft, urinegeuren
en -vlekken hebben effect op het levenscomfort.
Uri-Go® werkt verhogend in het levenscomfort van de patiënten/cliënten, omdat de urinestank
verleden tijd is met Uri-Go®. Het werkt daarnaast kosten reducerend op lakens, kussens,
hoezen, vloeren en tapijten etc. Het is niet nodig deze te vervangen vanwege de niet te
verwijderen stank, want met Uri-Go® worden de urinekristallen verwijderd waardoor de vlek
weg is.
Uri-Go® zorgt ervoor dat de ruimte weer fris en urinevrij ruikt, want alle urinevlekken worden
permanent verwijderd.
Uri-Go® is het enige middel wat urine van terminale en kankerpatiënten permanent kan
verwijderen.
sprayfles 750 ml
navulling concentraat 1 l

UR0100
UR0200

12,95 ad
51,50

12
12

Strijken
Door de statische belasting is strijken een erg rugbelastende activiteit. Een perfect aanpasbare werkhoogte is dan ook een pluspunt.
Strijkplank met muurbevestiging Ropox
Deze strijkplank is aan de muur bevestigd en opklapbaar.
Mits een optioneel muurelement wordt deze hoogteverstelbaar over een bereik van 17 cm.
Hierdoor is de strijkplank geschikt voor zittend en voor staand werk.
Na gebruik kan ze opgeklapt worden tegen de wand.
Technische info:
• 143 x 30 cm
• maximale belasting: 25 kg
opklapbare plank
systeem voor hoogteverstelling

10-78500
10-78510

530,00
150,00

1
1

Sleutel- en draaihulpen
Sleutelhulp
Het gebogen handvat kan 1, 2 of 3 sleutels bevatten.
De sleutels kunnen na gebruik in het handvat opgeborgen worden.
Technische info:
• gewicht: 70 g
1 sleutel
2 sleutels
3 sleutels

AA6240
AA6242Y
AA6241

7,75 ad
13,00 ad
13,00 ad

5
5
5

Universele draaihulp
De metalen pinnetjes veren, zodat de draaihulp zich aanpast aan de knop.
De stevige T-handgreep is een ideale hefboom om met minimale kracht de beweging uit te
voeren.
Technische info:
• Ø 9,5 cm
• gewicht: 130 g
met metalen pinnen
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Kraanopeners Tapturner
Met deze hendels dien je geen kracht in de handen te hebben.
Men kan ze gemakkelijk fixeren op de kop van de meeste sanitaire kranen.
Set van 2, in rode en blauwe kleur, voor warm en koud water.

per 2: blauw en rood

AD96617

39,95

1

Kraangrepen, rood en blauw
Speciaal voor kranen met een kruiskop. Het veersysteem zorgt er voor dat de grijper zichzelf
fixeert.
Er wordt steeds een rode en een blauwe geleverd, resp. voor warm en koud water.
Technische info:
• lengte: 14 cm
• gewicht: 65 g
per 2

AA6200W

6,75

1

Kraangreep met veer
Speciaal voor ronde kranen. Het veersysteem zorgt er voor dat de grijper zichzelf fixeert.
De tanden kunnen vastgezet worden, zodat de kraangreep kan blijven zitten indien gewenst.
Voor kranen tot 6 cm Ø.
Lengte: 19 cm
• gewicht: 112 gr.
19 cm

AA6210W

24,00

5

Trolleys
Trolley Newstead - hout
Aantrekkelijke trolley in natuurbeuk met crèmekleurig blad.
Het onderste blad is uitgesneden om gemakkelijker en veiliger dicht bij de trolley te kunnen
stappen.
Het bovenste blad heeft aan één zijde geen rand, dit om voorwerpen gemakkelijk op en van de
trolley te kunnen schuiven.
Keuze tussen gewone (Ø 6,4 cm) of grote (Ø 10,4 cm) wielen. Dit laatste is gemakkelijker in
gebruik bij oneffen vloeren of indien er oneffenheden moeten overwonnen worden.
Technische info:
• hoogte: 90 cm
• breedte: 40 cm
• lengte: 40 of 55 cm
• gewicht: 7,3 / 8,3 kg
• maximale belasting: 15 kg
compact 40 cm, met gewone wielen
compact 40 cm, met grote wielen
55 cm, met gewone wielen
55 cm, met grote wielen
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Trolley Economy - staal
Stevige metalen trolley met schuin geplaatste handvatten.
Het bovenste blad heeft aan één zijde geen rand, dit om voorwerpen gemakkelijk op en af de
trolley te kunnen schuiven.
Verkrijgbaar met een vaste hoogte: van 89 cm (handvatten) of hoogteverstelbaar van 54,5 tot
73,6 cm (bovenste blad).
Keuze tussen gewone (6,4 cm) of grote (10,4 cm) wielen. Dit laatste is vooral belangrijk indien
er vaak oneffenheden moeten overwonnen worden.
• gewicht: 8 à 9 kg
• maximale belasting: 25 kg
vaste hoogte, met gewone wielen
hoogteverstelbaar, met grote wielen

AA5960
AA5967

270,00
435,00

1
1

Trolley opvouwbaar - staal
Zeer stevige stalen trolley, die toch kan samengevouwen worden voor transport of om op te
bergen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 87,5 tot 106 cm
• breedte: 48 cm, opgevouwen 18,5 cm dik
• gewicht: 7 kg
AA5975

235,00

1

Shopping trolley met zitje
Universeel inkoopwagentje, samenvouwbaar en voorzien van een uitklapbaar zitje.
Het concept met 3 roterende wielen vergemakkelijkt het nemen van een stoep of een trap.
Een extra buitenzak is handig om een tijdschrift, paraplu of regenjas in op te bergen.
Waterdichte en afwasbare bekleding.
De kleuren kunnen verschillend zijn van deze op de afbeelding.
Technische info:
• breedte: 55 cm
• dikte dichtgevouwen: 36 cm
• hoogte: 92 cm
• maximale belasting: 100 kg
3 roterende wielen

AD162320

80,00

5

128,00

1

Allerlei handige hulpjes in en rond het huis
Opstapstoeltje chrome 22,5 cm
De beugel aan één zijde en de antislipbekleding van de trede geven extra veiligheid.
Technische info:
• trede: 28 x 35,5 cm
• hoogte: 22,5 cm
• maximale belasting: 190 kg
AA6551
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Halve trede Derby Half Step
Een kwalitatief opstapje voor binnen en buiten, dat volledig uit kunststof bestaat. Hierdoor geen
gevaar op roestvorming of rot.
Voorzien van een antislip rubberen mat.
De 4 voetjes kunnen afzonderlijk geregeld worden voor een maximale stabiliteit.
De halve trede zorgt er voor dat personen die de normale hoogte van een trede niet meer
aankunnen, toch veiliger en zelfstandig kunnen bewegen.
Technische info: 74 x 40 cm
Hoogte: 11 cm
• maximale belasting: 190 kg
40 x 74 cm, hoogte 11 cm

66091

200,00

1

45,00

1

45,00

1

Sprekende wekker Nederlandstalig
Interessante wekker voor personen met een visuele handicap.
Nederlandstalig met een heldere stem.
Duidelijke gebruiksaanwijzing ingesloten.
Tevens wekalarm.
Werkt op 2 AA batterijen (niet inbegrepen).
AD121089

Sprekend polshorloge Nederlandstalig
Interessant horloge voor personen met een visuele handicap.
Nederlandstalig met een heldere stem.
Duidelijke gebruiksaanwijzing ingesloten.
Tevens wekalarm.
Werkt op CR2025 of CR2016 batterij (inbegrepen).
zwart

AD121088

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
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De tuin
Klein tuingereedschap Easi-Grip®
Tuingereedschap met ergonomische handvatten in een schuine hoek zodat de pols in de minst
belastende houding komt. Met "Soft feel" handgreep.
Kwalitatief roestvrij staal.
Een combinatie met de plug-in arm support Cuff PGT-AS is mogelijk waardoor nog een lagere
polsbelasting wordt bekomen (zie verder).
Technische info:
• schopje (troffel): 27 cm / 268 g
• vork (gaffel): 25 cm / 258 g
• hark: 23 cm / 258 g
• om te wieden: 33 cm / 306 g
schopje (troffel)
hark
vork (gaffel)
wieder

PGT-T
PGT-C
PGT-F
PGT-W

21,00
21,00
21,00
21,00

1
1
1
1

Tuingereedschap Long Reach Easi-Grip®
Tuingereedschap met verlengde steel en ergonomische handvatten, speciaal bedoeld om vanuit
zit te werken of voor personen die zich niet goed kunnen bukken.
"Soft feel" handgreep.
Een combinatie met de plug-in arm support Cuff is mogelijk waardoor nog een lagere
polsbelasting wordt bekomen.
Long Reach tuingereedschap beschikt over een ergonomisch gevormd handvat in de meest
optimale hoek.
Door zijn lengte en laag gewicht is dit gereedschap uitstekend geschikt voor tuinwerk vanuit de
rolstoel.
De combinatie met de voorarmondersteuning PGT-AS is aangewezen voor een lagere
polsbelasting.
Technische info:
• lengte: 79 cm
• gewicht: 516 g
schop (troffel)
hark
vork (gaffel)
schoffel - hak

PLR-T
PLR-C
PLR-F
PLR-H

66,75
66,75
66,75
66,75

1
1
1
1

Voorarmondersteuning voor tuingereedschap Easi-Grip®
Deze voorarmondersteuning is nuttig bij een verzwakte armfunctie en mensen met RSI-risico.
Deze steun schuift in:
• fixatie grip PGT-AH
• rechtstreeks in de Easi-Grip® schop, vork of hark
• rechtstreeks in het Long Reach tuingereedschap
PGT-AS

17,75

1

31,50

1

Fixatie-grip voor gereedschap Easi-Grip®
Deze extra greep staat in een ergonomisch verantwoorde hoek en maakt normaal
tuingereedschap gemakkelijker hanteerbaar. Per 2.
Technische info:
• maximale Ø: 4 cm
per 2
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Tuinhulp Garden Seat Kneeler
Dit eenvoudige en stevige metalen frame met polypropyleen kussen zorgt voor comfort tijdens
het geknield werken in de tuin.
De opstaande zijsteunen zijn op de geschikte hoogte om zich recht te duwen zonder rugpijn.
Omgekeerd kan hij gebruikt worden als zitje of opstap.
Kan dichtgeklapt worden voor winteropslag.
M10229

60,00

1

Alarmsystemen
Draadloos alarm Home Alert
Eenvoudig alarmsysteem bestaande uit een basisstation en 2 draagbare zendertjes.
Elk zendertje heeft 2 knoppen: "Call" en "Panic".
Op het basisstation verschijnt welk van de 2 belt en met welke urgentie. Tegelijk is er ook een
geluidssignaal dat een verschillende toon geeft.
De zendertjes werken op batterijen, het basisstation op netstroom of op batterijen (niet
inbegrepen).
AA7275
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