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Aanpassingen in de badkamer 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 kunsstof 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

240,00

1

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
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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

091156678

470,00

1

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' PVC 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

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

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: Ø 13 cm
• maximale belasting: 225 kg
XL - zonder voetsteun
XL - met voetsteun
XXL - zonder voetsteun
XXL - met voetsteun

598
598F
598X
598XF

705,00
760,00
675,00
765,00

1
1
1
1

Toiletkader met zitting en wijde armsteunen Stirling
In • hoogte: verstelbaar toiletkader met een bril uit één stuk gegoten. Hij is voorzien van een
speciale uitsnijding voor de intieme hygiëne, vooraan en achteraan.
Uitvoering met speciale armsteunen die wijder zijn en tevens meer naar voor uitsteken.
AA2251 heeft extra gepolsterde armleuningen.
Indien nodig kan dit kader aan de vloer bevestigd worden met 4 voetjes AA2218 (optie).
hoogteverstelbaar van 44 tot 54 cm
Technische info:
• breedte van 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
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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

Mobiliteit voor zwaardere personen
Rollator met 4 wielen voor zwaardere personen, vouwbaar XXL
Brede rollator met extra stevig frame.
Remmen in lusvorm met remblokkering. Voorzien van een boodschappenmandje, dienblad en
comfortabele zitting.
Grote stevige wielen.
Materiaal: staal met poedercoating. Kleur: donkerrood.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 88 tot 99,5 cm
• totale breedte: 78 cm, zitbreedte: 46 cm
• zithoogte: 57 cm
• opgevouwen: 22 cm
• gewicht: 12,8 kg
• maximale belasting: 200 kg
donkerrood - tot 200 kg

AD162514

575,00

1

340,00
425,00

1
1

225,00 zit

1

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend steunkussen in U vorm (nomenclatuur België)
• type 203A met individueel verstelbare voorarmgoten voor arthritis
De achterste wielen zijn altijd met de voet rembaar.
Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203: 63 cm
• totale breedte type 203A: 59 cm
• diepte 76 cm
• maximale belasting: 160 kg
type 203
type 203A - arthritic

203
203A

Trolley Walker
Stevige trolley / rollator combinatie.
Voorzien van grote wielen om gemakkelijk kleine oneffenheden te nemen.
De remmen kan men vastzetten voor een grotere veiligheid.
Materiaal: stalen frame en plastic bladen voorzien van een randje.
Technische info:
• buitenmaten: 58,5 cm breed en 56 cm diep
• wielen: 15 cm
• hoogte van de hendels: regelbaar tussen 75,5 en 90,5 cm
091178052
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