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ETEN EN DRINKEN

Waarom zijn rode kleuren belangrijk bij personen met Alzheimer?
Wetenschappelijk is onderzocht dat mensen gevoeliger zijn voor de kleur rood. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen
met Alzheimer 25% meer voedsel tot zich nemen en 84% meer drinken, bij het gebruik van een servies in een opvallende
rode kleur.
Advys heeft speciaal voor deze mensen een assortiment samen gesteld uit kwalitatief hoogwaardige materialen.
Met deze achtergrond werd een rode set ontwikkeld met producten van topkwaliteit, o.a. het servies van Ornamin.
Alle producten zijn afzonderlijk nabestelbaar.
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer
op temperatuur.

Eethulpmiddelenset rood voor personen met Alzheimer- Premium Quality
Topkwaliteit 12-delige set.
AD149902

• 12 stuks, Ornamin servies - met bestek

Afzonderlijke onderdelen:
50410208

• bord Ornamin Klassik, melamine 26 cm met rode rand
• asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 26 cm met rode rand

9016403

• asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 20 cm met rode rand

90210144

• rode bordrand Ornamin ABS

7092393

• drinkbeker Ornamin 250 ml rood

8051148

• isolerende beker met trechtervorm, 1 handvat, Ornamin 250 ml rood

20510853

• set van 2 drinktuitjes Ornamin: grote en kleine opening, rood

AD149424

• bestek met rood handvat 4 stuks

AD161059

Meer producten met een rood kleuraccent
vindt u elders in de cataloog en op onze website:
www.advys.be.

Advys-H3-eten_drinken.indd 95

Personen met dementie of visuele beperkingen
merken een rode kleur beter op.
Door het servies een rode kleurtoets te
geven, stimuleren we een betere voedselen vochtinname.

PRIJZEN

Onze expertise
in ergotherapie is er voor u!
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aangepaste greep
Bij een verzwakte greep, vb. door artritis of verlamming, kan een ander handvat vaak het verschil
maken: dikker, lichter, voorgevormd of ergonomisch.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op een matige
temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen kunnen het handvat
beschadigen. Bij grote bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.

Aangepast bestek Caring

ivoor

Caring is een reeks bestekken met
anatomische grepen. Het mes is
getand.
De handvatten zijn glad en dus zeer
gemakkelijk en grondig te reinigen.
Caring bestaat ook in gebogen versie
en met coating (zie verder).

• mes

AA5570

• vork

AA5571

• lepel

AA5572

• theelepel

AA55721

• set van 4

AA55700Y

zwart

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: van 45 tot 60 g

• mes

091535418

• vork

091535426

• lepel

091535434

• theelepel

091535442

• set van 4

091535459

Aangepast bestek Kura Care
Kura Care is een mooi voorbeeld van
het Universal Design concept: de
anatomische grepen zijn onopvallend
door hun 2 kleuren en antislip.
Het mes is getand.
De lepel is extra diep. Tevens is er
een extra gebogen lepel verkrijgbaar
voor de rechterhand.
De gekleurde streep in het handvat
is zorgvuldig gekozen, zodat het veel

minder opvalt dat het handvat gebogen is. Kura Care bestaat ook in een
leuke kinderversie (zie pag. 104).
Afzonderlijk verkrijgbaar of per set.
Inbegrepen in de set: mes, vork en
eetlepel (niet de gebogen lepel).
Technische info:
• lengte handvat: 12,8 cm
• gewicht: van 50 tot 55 g
• mes

M80002

• vork

M80014

• eetlepel

M80026

• gebogen eetlepel voor de rechterhand

M80038

• set van 3

M80270

Aangepast bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige gladde
handvatten.
De effen structuur maakt dat ze
gemakkelijk reinigbaar zijn.
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Onze expertise

Advys-H3-eten_drinken.indd 96

Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• gewicht: 45 g
• mes

AA5500A

• vork

AA5501A

• lepel

AA5502A

• kleine ronde lepel

AA5503A

• koffielepel

AA5504A

• set van 4 (mes, vork, lepel en ronde lepel)

AA5517Y

in ergotherapie is er voor u!

Hoe kiest u een aangepast bestek? Kies voor een…
• bestek met verdikt handvat als de kracht in uw hand verminderd is
• lichtgewicht bestek als uw algemene kracht verminderd is
• verzwaard bestek als u last heeft van beven of tremor
• gebogen of buigbaar bestek als de beweeglijkheid van uw pols verminderd
is waardoor de vork of lepel niet meer in de goede hoek in de mond komt
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Bestek met aangepaste greep

Aangepast bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, vervaardigd uit
ABS en latexvrije rubber. De verzwaarde versie is bedoeld voor personen met
tremor.
Technische info:
• lengte handvat: 13,8 cm
• gewicht: 80 g
• gewicht verzwaarde versie: ±130 g

verzwaarde versie

• mes

AA55200

• mes

AA55210

• vork

AA55201

• vork

AA55211

• lepel

AA55202

• lepel

AA55212

• koffielepel

AA55203

• koffielepel

AA55213

• set van 4

AA55204

• set van 4

AA55214

Aangepast bestek Sure Grip
Sure Grip handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch, met ribbels.
Technische info:
• handvatten uit latexvrije rubber
• lengte handvat: 10,2 cm
• gewicht: van 95 tot 110 g

• mes

A703203

• vork

A703202

• eetlepel

A703201

• koffielepel

A703200

• set van 4

A703204

Lichtgewicht bestek met schuim handvat
Extra lichtgewicht bestek.
Handvatten in stevig grijs schuim met
ribbels voor een betere grip.
Technische info:
• lengte handvat: 11,5 cm
• gewicht: van 30 tot 45g
• vaatwas is niet aan te raden

• mes

AA5550

• vork

AA5551

• lepel

AA5552

• koffielepel

AA5553

• set van 4

AA5554

Lichtgewicht bestek Etac met verdikt handvat
Etac ontwikkelde een reeks lichtgewicht bestekken waarbij o.a. de lepel
iets dieper is en het mes een speciaal
design heeft.
Zeer comfortabel aanvoelende verdikte greep in ABS.

• mes

091157387

• vork

091157379

• koffielepel

091157395

• lepel

091157403

PRIJZEN

Technische info:
• lengte: van 18 tot 22 cm
• gewicht: van 23 tot 37 g
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gebogen of buigbaar
Bij verminderde beweeglijkheid van de arm of de pols kan het nuttig zijn om
het voorste deel van het bestek in een andere hoek te hebben.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke
vaatwasser op een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in
grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen. Bij grote
bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.
Er is één buigbaar punt, zodat de lepels en vorken in iedere gewenste hoek
gebogen kunnen worden, zowel links als rechts.
• voordeel: men kan perfect de juiste hoek bepalen voor de gebruiker
• nadeel: het buigpunt is altijd een zwak punt in het metaal. De bestekken
kunnen in principe slechts 1 maal gebogen worden. Het bestek gebruiken
als “demo” is dus niet mogelijk.

Buigbaar bestek Sure Grip
Sure Grip bestek heeft
zachte en schokabsorberende handvatten, die ook
vochtig een goede houvast
bieden. De comfortabele
grepen zijn gemaakt van
een zacht rubberachtig
materiaal met ribbels voor
een betere grip.

Technische info:
• lengte handvat: 10,2 cm
• Ø handvat: 3,8 cm
• kantelmes

A703208

• vork

A703207

• lepel

A703206

• koffielepel

A703205

• set van 4

A703209

Aangepast en buigbaar bestek Good Grips®
Good Grips bestek heeft zachte en
schokabsorberende handvatten,
die ook vochtig een goede houvast
bieden. De comfortabele grepen zijn
gemaakt van een zacht rubberachtig
materiaal met flexibele ribbels voor
een betere grip. De vorm is rond
en conisch.
• mes Rocker

AD127408

• mes Rocker getand

AD127412

• vork

AD127407

• eetlepel

AD127411

• ronde diepe soeplepel

De verzwaarde versie is bedoeld voor
personen met tremor.
Technische info:
• lengte handvat: 11cm
• Ø handvat: 3,5 cm
• gewicht: 80 g
• gewicht verzwaarde versie: 170 g

verzwaarde versie

091205269

• mes Rocker

091205947

• vork

091206028

• theelepel

AD127409

• eetlepel

091206010

• kleine lepel

AD135734

• theelepel

091206002

• Spork: vork rechts antraciet/wit

AD155985

• Spork: vork links antraciet/wit

AD155986

• lepel rechts antraciet/wit

AD155987

• lepel links antraciet/wit

AD155988

• kantelmes antraciet/wit

AD160034

• Spork: vork rechts rood/wit

AD156238

• Spork: vork links rood/wit

AD156239

• lepel rechts rood/wit

AD156240

• lepel links rood/wit

AD156241

• kantelmes rood/wit

AD160035

Aangepast bestek Henro-Grip®
Scandinavisch design, volledig in
kunststof.
Bestaat uit een lepel en een vork. Deze
laatste wordt Spork genoemd, omdat
hij lichtjes hol is waardoor het voedsel
er minder makkelijk afvalt.
Het antislip handvat is donkergrijs of
rood met een decoratieve witte streep.

98
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Technische info:
• lengte: 16,5 cm
• gewicht: 42 g
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Bestek, gebogen of buigbaar

Gebogen bestek Caring
Caring is een reeks bestekken met anatomische handvatten.
Deze zijn glad en dus zeer gemakkelijk en
grondig te reinigen.

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 65 g

• vork links gebogen, voor de rechterhand

AA5574R

• vork rechts gebogen, voor de linkerhand

AA5574L

• lepel links gebogen, voor de rechterhand

AA5573R

Gebogen bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige handgrepen.
De eerder gladde structuur maakt dat ze
gemakkelijk reinigbaar zijn. Het mes is 90°
gekanteld en daardoor ook geschikt voor
éénhandig gebruik.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• Ø handvat: 3 cm
• gewicht: 45 tot 55 g

• kantelmes

AA5510A

• vork rechts gebogen voor de linkerhand

AA5511LA

• vork links gebogen voor de rechterhand

AA5511RA

• lepel rechts gebogen voor de linkerhand

AA5512LA

• lepel links gebogen voor de rechterhand

AA5512RA

Gebogen bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip
en ergonomisch, vervaardigd uit ABS en
latexvrije rubber.
Vork en lepel zijn 40° gebogen, deze hoek
kan heel lichtjes bijgesteld worden.

Technische info:
• gewicht: 80 g
• lengte handvat: 13,8 cm

• mes 90°

AA55209

• vork links gebogen, voor de rechterhand

AA55205

• lepel links gebogen, voor de rechterhand

AA55206

• vork rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55207

• lepel rechts gebogen, voor de linkerhand

AA55208

Gebogen bestek Amefa
Amefa is een stijlvolle reeks
bestekken met zwarte handvatten.
De vork is extra breed 3 cm
om gemakkelijker voedsel op
te scheppen.
Het mes is verkrijgbaar met
een licht gebogen handvat, of
in de vorm van een kantelmes
met recht handvat.
Er is tevens een rechte versie
verkrijgbaar van lepel en vork.

• mes

F19996

• kantelmes 90°

F19984

• rechte vork

F20007

• vork rechts gebogen voor de linkerhand

F20020

• vork links gebogen voor de rechterhand

F20044

• rechte lepel

F20019

• lepel rechts gebogen voor de linkerhand

F20032

• lepel links gebogen voor de rechterhand

F20056

• volledige set met 8 stuks

F25376

Technische info:
• lengte bestek: 11,4 cm
• gewicht: lepel, vork: 48 g
mes: 78 g

Lichtgewicht gebogen bestek met schuim handvat
Technische info:
• lengte handvat: 11,5 cm
• gewicht: 40 tot 46 g
• vaatwas is niet aan te raden

• mes 90°
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AA5555

• vork 40° rechts, voor de linkerhand

AA5556L

• vork 40° links, voor de rechterhand

AA5556R

• lepel 40° rechts, voor de linkerhand

AA5557L

• lepel 40° links, voor de rechterhand

AA5557R

PRIJZEN

Gebogen versie van de extra lichtgewicht bestekken. Schuim handvatten,
type gesloten cel.
Speciaal kantelmes 90°, ook geschikt
voor éénhandig gebruik.
Lepel en vork zijn 40° gebogen, deze
hoek kan heel lichtjes bijgesteld
worden.
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éénhandig gebruik
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op
een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen
kunnen het handvat beschadigen.

Eénhandig bestek Queens
Queens heeft ivoorkleurige handvatten.
De gladde structuur zorgt dat ze gemakkelijk reinigbaar zijn.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• gewicht lepel/vork: 45 g
• gewicht Nelson mes/vork: 55 g
• lepel/vork combinatie

AA5507A

• Nelsonmes - mes/vork combinatie

AA5508A

Eénhandig bestek Kings
Technische info:
• lengte handvat: 10 cm
• gewicht mes/vork: 54 g
• gewicht vork/lepel: 34 g
• Nelsonmes (mes/vork)
• vork/lepel

AA5597Y
AA5595

Eénhandig bestek Newstead
Newstead handvatten zijn zacht, antislip en ergonomisch,
vervaardigd uit ABS en latexvrije rubber.
Technische info:
• gewicht: 80 g
• vork/lepel

AA55215

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55216

Lichtgewicht éénhandig bestek
Uiterst lichte schuimhandvatten.
Technische info:
• gewicht lepel/vork: 40 g
• gewicht Nelson mes/vork: 45 g
• vaatwas is niet aan te raden
AA55511

• Nelsonmes (mes/vork)

AA55501

PRIJZEN
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• vork/lepel
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Bestek voor éénhandig gebruik

Vork/mes combinatie Knork™
Zeer mooi inox bestek waarbij mes en vork gecombineerd
worden.
Bijzonder goed uitgedachte vormgeving waarbij gebruiksgemak en veiligheid gecombineerd worden.
De snijfunctie gebeurt door een kantelbeweging, waardoor men extra druk kan zetten.
Hiervoor zijn er op het handvat aan beide zijden kleine
steuntjes die de druk van de duim kunnen opvangen.
Geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers.
Technische info:
• lengte handvat: 11 cm
• totale lengte: 19 cm
091177856

Rocking T knife
kantelmes met T handvat
De kracht wordt in het verlengde van de
arm uitgeoefend, hierdoor is er minder
belasting in de pols.
Tevens is er minder kans op verschuiven.
Technische info:
• lemmet mes: 10 cm
920359

Onze expertise

in ergotherapie is er voor u!

PRIJZEN

Voor éénhandig gebruik zijn er een aantal combinatiebestekken
ontworpen: mes-vork, lepel-vork. Om bij het snijden het verschuiven
van het voedsel te beletten kan men een kantelmes gebruiken.
Een Nelsonmes snijdt door het te kantelen, niet door een zaagbeweging
uit te voeren.
Naast het aangepaste bestek maakt men ook gebruik van antislipmateriaal, bordranden e.d.
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modulair
Bij deze reeks kan men het handvat
verwisselen. Elk bestek wordt opgebouwd
uit 2 of 3 elementen.
De meeste bestekken zijn in principe
geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser
op een matige temperatuur. Industriële
vaatwassers zoals in grootkeukens
en instellingen kunnen het handvat
beschadigen.

Modulair bestek Kings
Standaard bestek. Het plastic uiteinde past in de reeks verschillende
standaard Kings handvatten.
Technische info:
telkens de lengte vanaf het handvat
en de breedte van de 4 lepels:
• AA5522: 9,7 x 4 cm
• AA5523: 7,9 x 4,3 cm
• AA5524: 7,9 x 3 cm
• AA5526: 9,5 x 4,4 cm

• mes

AA5520

• vork

AA5521

• lepel

AA5522

• ronde lepel

AA5523

• koffielepel

AA5524

• extra diepe soeplepel

AA5526

Modulair bestek Kings gebogen
Het plastic uiteinde past
in de verschillende Kings
handvatten.
Een adapter kan nog tussen
het handvat en het bestek
geplaatst worden om nog
meer buiging en een grotere
lengte te bekomen. Het vork
en de lepel zijn 40° gekanteld, het mes 90° en de
adapter 30°.

• mes

AA5530

• vork linkshandig

AA5531L

• vork rechtshandig

AA5531R

• lepel linkshandig

AA5532L

• lepel rechtshandig

AA5532R

• adapter voor extra lengte (3)

AA5534

Modulair bestek Kings Special éénhandig

102

AA5527
AA5528
AA5529
AA5533

PRIJZEN

Het plastic uiteinde past in de
• mes/lepel/vork combinatie
verschillende Kings handvatten.
• Nelsonmes (mes/vork)
Een Nelsonmes snijdt door
het te kantelen, niet door een
• kantelmes klein
zaagbeweging uit te voeren.
• kantelmes groot
Technische info:
• kantelmes klein:
lemmet 6 cm
• kantelmes groot:
lemmet 12 cm
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Bestek met aangepaste handgrepen modulair

Verdikt handvat voor bestek Kings
Handvatten in PVC, bruikbaar voor de
gewone, de gebogen, en de speciale
éénhandige modulaire bestekken (bv.
Nelsonmes, vork/lepel, kantelmes).

Technische info:
• AA5536: Ø 2,5 cm
• AA5535: Ø 3 cm
• AA5544: Ø 6,5 cm
• AA5539: Ø 2,5 cm
• AA5543: Ø 1,9 cm, dit is het tussenstuk voor extra dikke handvatten
(zie volgend product).
• buisvormig standaard

AA5536

• ergonomisch

AA5535

• knopvorm

AA5544

• buisvormig, extra zwaar

AA5539

• Vari-grip: dun recht

AA5543

Verdikt handvat voor Vari-grip Kings
Extra handvatten in PVC, kunnen
• Ø 2,9 - 3,5 cm
enkel gebruikt worden in combinatie met Vari-grip AA5543.
• ovaal 2,3 - 3,0 cm

AA5547
AA5545

• Ø 2,2 cm

AA5546

• Ø 2,0 cm

AA5538

• Ø 2,8 cm

AA5537

Verdikt handvat Kings extra licht
Lichtgewicht handvat in schuim
met gesloten cellen.
Past enkel op Kings bestekken.

Handvat Kings met strap
Handvatten waarin een Kings-bestek kan
gestoken worden.
Voorzien van een transparante strap
van 21 cm.
• Ø 2,5 cm 30 g

AA5540

• lichtgewicht Ø 2,8 cm 12 g

AA5541

Koffer met aangepaste bestekken 32 stuks
Een reeks van 32 modulaire bestekken met alle mogelijke grepen uit het gamma Kings, Queens en lichtgewicht.
Ideaal voor evaluatie.
Het geheel zit in een praktische koffer.
Lichtgewicht bestekken gaan langer mee als ze met de
hand afgewassen worden.
Alle onderdelen kunnen afzonderlijk nabesteld worden.
AA5548

PRIJZEN

meer info
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Kinderbestek
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur.
Industriële vaatwassers zoals in grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen.

Aangepast kinderbestek Henro-Grip®
Scandinavisch design, volledig in kunststof.
Bestaat uit een lepel en een vork. Deze laatste wordt Spork genoemd, omdat
hij lichtjes hol is waardoor het voedsel er minder makkelijk afvalt.
De kleur bepaalt of het een links- of rechtshandig bestek betreft: blauw is voor
rechtshandigen, groen voor linkshandigen.
• Spork: vork rechts blauw/wit

AD127268

• Spork: vork links groen/wit

AD127269

• lepel rechts blauw/wit

AD127270

• lepel links groen/wit

AD127271

Aangepast kinderbestek Kura Care
Kura Care is een perfect voorbeeld
van het concept Universal Design.
De gekleurde streep in het handvat
is zorgvuldig gekozen, zodat het
veel minder opvalt dat het handvat
gebogen is.
Afzonderlijk verkrijgbaar of per set.
Kura Care bestaat ook in een volwassen versie (zie pag. 96).

Technische info:
• lengte handvat: 12,6 cm
• gewicht: ± 24 g
• mes

M80049

• vork

M80051

• eetlepel

M80063

• set van 3

M80282

Aangepast bestek Caring voor kinderen
Caring bestek met anatomische
handvattten.
Technische info:
• lengte handvat: 10 cm
• gewicht: 22 à 24 g

• mes - aqua

091554864

• mes - lichtblauw

091554898

• vork - aqua

091554872

• vork - lichtblauw

091554906

• lepel - aqua

091554880

• lepel - lichtblauw

091554914

Gebogen kinderbestek Easi Eaters (lepel+vork)
Aantrekkelijk gebogen lichtgewicht bestek.
Het handvat is verdikt voor een betere anatomische greep.
Een bescherming belet dat het bestek te diep in de mond
gestoken wordt.
Elke set bevat een lepel en een vork.
Technische info:
• lengte handvat: 7,6 cm
• rechtshandig

104

1447
144701
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• linkshandig
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Kinderbestek

Lepel met zacht oppervlak Caring Soft
Caring bestek voor kinderen met anatomische greep en een PVC coating
voor bescherming van de mondholte
bij verkeerde bijtreflexen.

Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 55 tot 65 g
• eetlepel

AA55731

• kinderlepel

AA55732

Kinderbestek met slangvormig handvat
Inox bestek met zacht schuim handvat.
Dit uniek handvat wordt rond de pols en
voorarm gewikkeld en kan in elke gewenste
positie gebracht worden.
Voorzien van een klittenband voor extra
fixatie.

Technische info:
• Ø 1,9 cm
• lengte handvat: 25 cm
• beperkt vaatwasbestendig
• lepel

109502

• vork

109501

Bestek voor personen met slikproblemen
De vorm van de lepel is zodanig gekozen dat het slikken gemakkelijker wordt.
De meeste bestekken zijn in principe geschikt voor een huishoudelijke
vaatwasser op een matige temperatuur. Industriële vaatwassers zoals in
grootkeukens en instellingen kunnen het handvat beschadigen.
Bij grote bestellingen is het dan ook aangewezen om een paar testen te doen.

Lepels slikfunctie Maroon Care
Een smal en ondiep kuipje met
afgeronde kanten maakt deze lepel
geschikt voor maaltijdbegeleiding.

• klein 13 cm - per 10

920273

• groot 15 cm - per 10

920274

Onbreekbare nylon lepels
Technische info:
• steriliseerbaar
• klein 15 cm - per 10

1078

• groot 17 cm - per 10

1079

PRIJZEN

Deze voedingslepels zijn mondvriendelijk en kunnen aangepast worden
aan de mondvorm met schaar
en schuurpapier.
Tegelijk zijn ze zeer sterk en
verdragen ze daardoor moeiteloos
bijtreflexen.
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een zacht oppervlak
Gecoate bestekken zijn geschikt voor personen met een hypergevoelige mond of met bijtreflexen.
Bijvoorbeeld indien er gevaar is voor mondkwetsuren door onvoldoende coördinatie.
Vaak is deze laag in Plastisol. Dit is een samenstelling op basis van PVC. Deze laag heeft echter
een beperkte levensduur: men vervangt de lepel best om de 3 à 6 maand. Afwassen in koud water
of lauw water.

Bestek met zacht oppervlak Queens
Queens heeft ivoorkleurige handvatten in PVC.
De gladde structuur maakt dat ze gemakkelijk reinigbaar zijn.
Technische info:
• lengte handvat: 9,8 cm
• Ø 3 cm
• lepel

AA5506A

• koffielepel

AA5505A

Lepel met zacht oppervlak Caring Soft
Caring bestek met anatomisch handvat en een PVC coating.
Technische info:
• lengte handvat: 12,7 cm
• gewicht: 55 tot 65 g
• eetlepel

AA55731

• kinderlepel

AA55732

Lepel Good Grips® met zachte coating, buigbaar
Good Grips bestek heeft zachte en schokabsorberende handvatten, die ook
vochtig een goede houvast bieden. De comfortabele handvatten zijn gemaakt
van een zacht rubberachtig materiaal met flexibele ribbels. De vorm is rond en
licht conisch.
De lepels zijn buigbaar (slechts 1x).
Technische info:
• lengte handvat: 11cm
• Ø 3,5 cm
• kleine lepel

AD20299

• theelepel

AD20301

• eetlepel

AD20303

Bestek met zachte coating Plastisol
Niet aanbevolen voor personen met ernstige bijtreflex.
Technische info:
breedte van de lepels:
• 1064: 4,5 cm
• 1066: 3,2 cm
• 1072: 3,3 cm
• koud of lauw afwassen
1064

• lange koffielepel

1066

• koffielepel

1072

PRIJZEN
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Bestekhouders, straps, verdikkingen e.a.

Bestekhouder Multi-holder
Multi-Holder is gemaakt van zachte, rekbare stof.
Bruikbaar voor ‘gewone’ bestekken, pennen, borstels, kammen, …
Voor links- en rechtshandigen.
Kleuren kunnen verschillen van de afbeelding.
AA5587

Verdikking voor bestek of pen GripoBalls
Gripo is een originele bolvormige
verdikking die men over bestekken,
pennen of tandenborstels schuift.
Gripo past perfect in de hand van
kinderen en volwassenen.
Men kan ook 2 of 3 verdikkingen na
elkaar steken of de verdikkingen

verzwaren met metalen kogeltjes,
bv. voor personen met Parkinson of
tremor.
Technische info:
• Ø 4 cm
• gewicht: 15 g
• vaatwasbestendig
• per 3

AD156293

• optie: verzwaringskogeltjes inox 10 g (per 5)

AD156865

Universele houder Gripofix
video

Gripofix is een universeel hulpmiddel om allerlei
gebruiksvoorwerpen te bevestigen aan de hand.
Met de 2 lipjes op het uiteinde worden de ringen
gesloten op de gewenste lengte.
Vb. voor bestek, schrijfgerei e.d.
Kan ook gecombineerd worden met de Gripoballs en
de verzwaringskogeltjes.
Verkrijgbaar in wit en zwart.
Technische info:
• lengte: 33 cm
• latexvrij
• zwart

AD160954

• wit

AD160955

• set met 1 Gripoball, 1 Gripofix
en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD160956

Goodie-strap
Deze elastische strap van Good Grips bestaat in 2 maten en is geschikt voor allerlei
bestekken, ook met verdikt handvat.

Technische info:
• lengte: 16 cm
• vaatwasbestendig, aan de lucht drogen
• kindermaat

AD20286

• standaard

AD20305

Bestekhouder met conisch handvat
Een kunststof kegel zorgt voor een goede greep.
Verkrijgbaar in een standaardversie en een
verzwaarde.
Bruikbaar voor gewone bestekken.
Door de verzwaring (226 g) is deze houder uitstekend geschikt voor mensen met tremor.
1373
1372

PRIJZEN

• standaard
• verzwaard
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Verdikking handvat Ornamin Elan
Verdikkingsmateriaal van Ornamin in
TPE met uitstekende antislip eigenschappen.
Eigentijdse vormgeving, bedoeld
om een gewone vork of lepel aan te
passen.

Verkrijgbaar in zwart en rood.
Technische info:
• lengte: 8,5 cm
• dikte: 2,7 x 2,0 cm
• opening: plat, 15 x 2 mm groot
• vaatwasbestendig

• 986 voor vork of lepel - rood

98611911

• 986 voor vork of lepel - zwart

98611910

Verdikt handvat voor op gewoon bestek
Hard schuim handvat dat over gewoon bestek schuift.
Voor bestekken met een handvat tot 3
cm breedte.
• S - 10,5 cm (per 5)

F17173

• L - 12 cm (per 5)

F17161

Technische info:
• small: 10,5 cm
• large: 12 cm
• gewicht: small: 3 g, large: 5 g
• niet vaatwasbestendig

Verdikking gesloten celschuim
Schuimverdikking met antisliplaag. Door de gesloten celstructuur neemt het
nauwelijks vuil op en is het goed reinigbaar.
Verkrijgbaar in pasteltinten of als assortiment in fellere kleuren.
Technische info:
• lengte: 30 cm
• buiten Ø 22 of 28 mm
• binnen Ø 6, 10 of 16 mm
• vaatwasbestendig

• beige 22 mm / 6 mm (per 6)

625101

• rood 28 mm / 10 mm (per 6)

625102

• blauw 28 mm / 16 mm (per 6)

625103

• assortiment 2 van elk,
felle kleuren geel, oranje, blauw
• assortiment 2 van elk,
pastelkleuren beige, rood, blauw

AA6110
AA6111

Gewichtsmanchet Cuff lichte versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
In deze vorm is ze ook bruikbaar als
stabilisatie van bewegingen bij mensen met een tremor.
De manchet wordt bevestigd met
een dubbele klittenband, maximale
omtrek 50 cm.

Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
Zwaardere manchetten tot 10 kg vindt
u verderop in hoofdstuk 9 “Fysieke
revalidatie”.
Per stuk.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - geel

AA9896B

• 1,5 kg - rood

AA9896C

• 2 kg - groen

AA9896D

• 0,5 kg (per 2)

AA9823A

• 1 kg (per 2)

AA9823B

• 1,5 kg (per 2)

AA9823C

• 2 kg (per 2)

AA9823D

• 2,5 kg (per 2)

AA9823E

Gewichtsmanchetten Soft

108
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Zacht aanvoelende manchetten
geschikt voor pols of enkel.
Ze worden bevestigd met extra sterke
klittenband.
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Bordranden
Bordranden zijn nuttig voor personen die
beide handen niet vlot kunnen gebruiken.
Ze laten toe om de gewone alledaagse
borden te blijven gebruiken en ze passen op
de meeste formaten.
Men verwijdert ze telkens bij het afwassen.
Alle bordranden zijn geschikt voor een
huishoudelijke vaatwasser op een matige
temperatuur.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg
voor het onderhoud steeds de technische
fiche op pagina’s 128-129.

Bordrand
Flexibele bordrand met 3 klemmen voor platte
borden tussen 19 en 25,5 cm Ø.
Technische info:
• hoogte: 3,2 cm
• wit
• rood

AA5662Y
AD160962

Bordrand Ornamin ABS
Kwalitatieve bordrand met 3
klemmen voor platte borden
tussen 20 en 26 cm Ø.
Verkrijgbaar in wit of in de
aantrekkelijke contrasterende
kleuren rood en blauw.
ABS is harder dan PP en
daardoor beter bestand tegen
industriële vaatwassers. Het
nadeel is dat de bordrand iets
minder elastisch is en iets
meer kans heeft om te breken
als men hem te ver open trekt.

Technische info:
• hoogte: 3,2 cm
• wit

7092491

• blauw

7092394

• rood

7092393

Bordrand transparant
Stevige transparante plastic
bordrand die op de buitenrand
van het bord vast klemt. Hierdoor behoudt men het zicht op
het voedsel.
Deze bordrand is niet naar
binnen gebogen.

Polycarbonaat is minder elastisch en er is iets meer kans
dat hij breekt als men hem te
ver open trekt.
Verkrijgbaar in 2 formaten.
Technische info:
• hoogte: 3 cm

• voor borden van 15 tot 19 cm Ø

M18126

PRIJZEN

• voor borden van 21,5 tot 25 cm Ø

1114
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Asymmetrisch bord Vital van Ornamin
video

Vital is ongetwijfeld het beste, mooiste en meest
kwalitatieve kunststofbord.
Melamine is zowat de sterkste kunststof en het meest
bestand tegen - ook industriële - vaatwassers. Het
bord heeft net zoals een keramisch bord een zachte glans en de aanpassingen zijn zeer onopvallend.

De bodem van het bord is schuin, zodat het voedsel naar één kant
geschoven wordt waar het tegen een overhellende boord terecht komt.
Onderaan is er een antislipboord.
Dit bord is geschikt voor éénhandig gebruik.
De Vital reeks is verkrijgbaar in egaal wit of met een gekleurde rand.
De gekleurde rand zorgt voor een beter contrast met de achtergrond;
dit kan interessant zijn voor personen met verminderde visuele waarneming.
Vital is perfect combineerbaar met de Klassik reeks die uit hetzelfde
materiaal bestaat en visueel harmonieert (zie volgend product).

met gekleurde rand
wit

rood

blauw

geel

groen

• dessertbord

20 cm

9025790

90210144

90210141

90210142

90210143

• eetbord

26 cm

9015790

9016403

9019641

9019652

9019653

• soepbord

15,5 cm

9038170

9039657

9039654

9039655

9039656

Standaard bord Klassik van Ornamin
De Klassik reeks van Ornamin is de standaardversie van het asymmetrische Vital bord.
Net zoals dit laatste is deze reeks vervaardigd in melamine.
Een Klassik bord is economischer in aankoop.
Perfect combineerbaar met de bekers Culinar en Henkel: zie pag. 116 en 117.
met gekleurde rand
rood

blauw

geel

groen

• ondertas

15,6 cm

502571

5029684

5029683

50210040

50210041

• dessertbord

22 cm

5030591

5039678

5039677

50310047

50310048

• eetbord

26 cm

5040605

50410208

5049679

5049680

50410058

• soepbord

22 cm

5050616

5059682

5059681

50510060

50510061

PRIJZEN
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Aangepaste borden
Een aangepast bord integreert vaak de voordelen van een bordrand, zonder dat men deze telkens moet
aanbrengen en verwijderen.
Een kunststof bord breekt zelden bij normaal gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk,
afhankelijk uit welk type kunststof de borden zijn vervaardigd of hoe het eventueel valt.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s
128-129.

Bord met verhoogde rand Scoop PP
Lichtgewicht bord in polypropyleen met een rubberen
antislipboord onderaan.
De laagste rand is slechts 1,3
cm hoog, waardoor de persoon
gemakkelijk aan het voedsel
kan.
De rand loopt op tot 3,8 cm
op zijn hoogste zijde en dient
hierdoor als stootrand.

Kleur: wit of fel blauw.
Deze laatste kleur werd speciaal ontwikkeld voor personen
met een visuele beperking en
voor kinderen.
• 23 cm - wit
• 23 cm - blauw

AA5608
AA5608B

Asymmetrisch bord Hi-lo polyester
Rond bord in wit polyester met
antislip onderaan.

Technische info:
• hoogte rand: 1,3 tot 4,5 cm
• 19,5 cm - wit

091534601

Ovalen bord Henro-Plate PP
Dit kunststof bord in polypropyleen is
ovaal gevormd en maakt het opscheppen van voedsel makkelijker.
Onderaan antislip.

• 28 x 20 cm

AD162323

• klein - 23 cm

AA5610

• groot - 28 cm

AA5612

Ovalen bord Manoy

PRIJZEN

Dit melamine bord is ovaal gevormd.
Eén zijde is extra hoog en dient hierdoor als stootrand.
Om het verschuiven te beletten
combineert men ze best met een
antislipmatje, bv. Dycem® (zie pag.
136 en 210).
Verkrijgbaar in 2 formaten.
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Rond bord met opstaande rand
Bord in polypropyleen met opstaande rand die lichtjes naar
binnen neigt. Om het verschuiven te beletten combineert men ze
best met een antislipmatje, bv. Dycem® (zie pag. 136 en 210).
Technische info:
• hoogte: 1,3 cm
• 23 cm - beige

1425

Aangepast bord Medeci®
Bord Medeci® met rondom opstaande scheprand.
Lichtgewicht en stapelbaar.
Om het verschuiven te beletten combineert men ze best met een antislipmatje,
bv. Dycem® (zie pag. 136 en 210).
Technische info:
• hoogte: 2,3 cm
• niet geschikt voor warmhoudkar
• 24 cm - ivoorkleurig

H79969

• 24 cm - blauw transparant

H80005

• 24 cm - geel transparant

H79982

• 24 cm - rood transparant

H80017

Keramisch bord Steelite
Steelite is een robuust keramisch bord, waardoor het beter
bestand is tegen krassen, maar het bord is wel breekbaar.
Voorzien van een ingewerkte steile rand rondom, waardoor het gelijk is in
welke richting het bord staat.
Het keramisch materiaal zorgt er ook voor dat het voedsel langer warm blijft,
dit kan belangrijk zijn bij ouderen en personen met dementie omdat zij vaak
trager eten.
• 26 cm - wit

F19509

• 21,6 cm - wit

F19510

Bord met 3 vakken + deksel
Kunststof bord met 1 groter en 2 kleinere vakken, waardoor de
verschillende ingrediënten van een warme maaltijd netjes gescheiden kunnen blijven. Geleverd met een deksel voor veilig transport
en bijkomende isolatie.
Technische info:
• hoogte: 3,8 cm
• het deksel is niet vaatwasbestendig
• 20 cm

A684403

Bord met 3 vakken in melamine
Bord met 1 groter en 2 kleinere vakken, waardoor de verschillende ingrediënten van een warme maaltijd netjes gescheiden kunnen blijven.
Technische info:
• hoogte: 3 cm

112
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• 25,7 cm, wit
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Aangepaste borden
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend
serviesgoed houdt voedsel en drank langer op temperatuur.

Warmhoudbord met deksel
Het warmwaterbord heeft 2 vakken en is voorzien van een deksel.
Men doet warm water in de opening en sluit deze af met de schroefdop.
Onderaan is een antislipring voor de nodige stabiliteit.
Een transparant deksel wordt bijgeleverd.
Technische info:
• op lage t° vaatwasbestendig
• 22 cm

AD160969

Isolerend bord
Ornamin Thermo 201 en 203
De nieuwe generatie kwalitatieve
isolerende borden.
Het is vrij diep en relatief zwaar,
waardoor het goed op zijn plaats blijft.
Onderaan is er een antislipring.
Men doet warm water of ijs in één
van de openingen die zich discreet
bevinden onder de gekleurde antislip
grepen.
Technische info:
• materiaal: melamine (wit gedeelte)
en polypropyleen (PP; gekleurd
gedeelte)

met witte binnenkant
cassis

25,5 cm

20110863

rood

20110866

blauw

20110864

geel

20110865

20110867

• 203 soepkom

19 cm

20310858

20310861

20310859

20310860

20310862

PRIJZEN

groen

• 201 groot bord
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video

De aandacht voor voldoende vochtinname, slikmoeilijkheden en zelfstandigheid wordt steeds groter.
Er is een grote keuze in functionele en eigentijdse bekers die aan deze behoeften tegemoetkomen.
Harde plastieken bekers hebben het voordeel dat ze vaak extra transparant en dus mooier ogen.
Hou er echter rekening mee dat elke harde plastieken beker bij frequent gebruik in een industriële vaatwasser
minuscule schade (microscheurtjes of verkleuring) krijgt en dus niet eeuwig meegaat.
Zorg er ook steeds voor dat deze bekers tijdens de afkoelfase niet in elkaar gestapeld worden vooraleer ze volledig
afgekoeld zijn.
De vermelding “vaatwasbestendig” die de fabrikant hanteert, is dus relatief en vaak beperkt tot het huishoudelijk gebruik.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s 128-129.
Een kunststof beker breekt zelden bij normaal gebruik. Een breuk of barst blijft echter steeds mogelijk, afhankelijk uit
welk type kunststof de beker is vervaardigd of hoe hij eventueel valt.
Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager. Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer
op temperatuur.

Eenvoudige drinkbeker Ornamin PP 805
Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker, o.a. vaak gebruikt in instellingen. Hij is voorzien van een discrete maatverdeling als hulp bij
het opvolgen van de vochtbalans.
De buitenzijde is licht antislip voor een goede grip.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• Ø: 7,3 cm
• hoogte: 10 cm

Bloemenbeker antislip Ornamin PP 820

Eenvoudige drinkbeker

Eenvoudige en leuke drinkbeker met een antisliplaag in de vorm
van bloemen die een indicatie geven van de inhoud. Binnenin is
nog een extra maataanduiding voorzien voor opvolging van de vochtbalans.

Maatbeker antislip Ornamin PP 820
Eigentijdse drinkbeker met duidelijke antislip maatverdeling, als
hulp bij het opvolgen van de vochtbalans.
De buitenzijde is licht antislip voor een goede grip.

Beker met 2 handvatten
Ornamin ErgoPlus PP 816
Deze stevige beker van Ornamin ligt
steeds goed in de hand.

Bloemenbeker antislip

Ergo Plus

Maatbeker antislip

transparant

blauw

geel

groen

oranje

8051150

8051445

• 805 - 250 ml

8051146

8051148

8051149

8051147

• 816 - 250 ml

8163187

8163194

8163195

8163190

8209488

8209484

8209486

• 820 bloemmotief antislip - 250 ml
transparant
rood
+
8205946

+

blauw
geel

8205941

cassis

zwart

8209485

8209506

8163191
8209487
+

groen
geel

8205943

+

oranje
rood

8205945

PRIJZEN

• 820 maatbeker - 250 ml
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rood
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Isolerende beker met één ergonomisch handvat
Ornamin Thermo PP 204
De nieuwste generatie van dubbelwandige, isolerende bekers van
Ornamin.
Van deze beker bestaat tevens een
versie met trechtervormige binnenkant, speciaal voor slikmoeilijkheden:
Thermo 205 (zie verder).

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• capaciteit: 320 ml
• Ø: 8,1 cm
• hoogte: 11 cm
• gewicht: 155 g
• combineerbaar met tuitjes
en dekseltjes 7,1 cm

met witte binnenkant
rood

wit
20413182

• Thermo beker, 204, standaard, 1 handvat

20410848

blauw

geel

20410851

20410849

groen

cassis

20410850

20410852

Drinktuitje Ornamin 806-807
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• opening van type 806: Ø 4 mm
• opening van type 807: ovaal 13 x 6 mm

Robuuste tuitjes, verkrijgbaar in verschillende kleuren aangepast aan de beker.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.

Drinktuitje Non drip Ornamin 808
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• antislipring binnenin
• opening: Ø 5 mm

“Non drip” lekt niet als de beker neerligt en
zorgt voor gedoseerd drinken. Enige zuigkracht is vereist.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.

Drinkdekseltje Ornamin 811-814
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• semi-transparant
• Ø 7,1 cm
• gewicht: 13 g

video

Een drinkdeksel is bedoeld om gecontroleerd
te drinken, bv. personen met motorische
problemen, tremor,…
Het is een hulpmiddel dat weinig opvalt en
tevens zorgt voor een goede isolatie, waardoor warme dranken minder snel afkoelen.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.
• 811 heeft aan één zijde een drinkopening
van 9 x 3 mm en is lichtjes hol, zodat
eventuele restdruppels niet langs de kant
lopen.
• 814 is een diep dekseltje met 12 gaatjes,
ideaal bij tremor.

Gesloten dekseltje Ornamin 812
Het dekseltje sluit goed af, en heeft een
minuscuul gaatje om eventuele dampen
door te laten.
Bedoeld voor Ornamin bekers 204-205-210805-816-820-905.
Tuitjes en dekseltjes Ornamin

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• semi-transparant
• Ø 7,1cm
• gewicht: 14 g

transparant

rood

blauw

geel

groen

oranje

• tuitje 806 met kleine opening

8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• tuitje 807 met grote opening

8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

AD149424

AD149426

AD149420

AD149437

AD149422

• tuitje set 806 + 807

AD149385

• tuitje Non drip 808 met kleine opening

8081203

• drinkdekseltje 811

8112397

• drinkdekseltje 814 verzonken met 12 openingen

81411908

81412014
81211737

PRIJZEN

• gesloten dekseltje 812

wit
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Beker Ornamin SAN 1208-1210
Deze lichtgewicht, economische
beker past goed in de hand, is
stabiel en geschikt voor koude en
warme dranken.
Technische info:
• materiaal: SAN

• Ø 9 cm
• hoogte: 10 / 13 cm
• stapelbaar en dus
ruimtebesparend
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje
en antislipmanchet (zie verder)

wit

glashelder

• 1208 - 350 ml

120814369

120814057

• 1210 - 450 ml

121014370

121014509

Beker Ornamin Culinar in SAN 1206
De Culinar servies reeks van
Ornamin is een mooi alternatief
voor porselein. De reeks omvat
borden, soepkommen, bekers met
of zonder handvat.
Deze kwalitatieve drinkbeker uit
melamine van Ornamin heeft door
zijn glans de look van een keramische beker.
Hij is steviger en zwaarder dan de
reeks 1208-1210.

Technische info:
• materiaal: SAN
• Ø 9 cm
• hoogte: 10 cm
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje en
antislipmanchet

Beker Ornamin Culinar
met één groot open handvat in PBT 1201
Deze kwalitatieve drinkbeker in
PBT van Ornamin heeft één groot
open handvat en heeft door zijn
glans de look van een keramische
beker.
Tevens combineerbaar met de ondertas Klassik (zie ook pag. 110).

Technische info:
• materiaal: PBT
• Ø 9 cm
• hoogte: 10 cm
• niet combineerbaar met tuitjes,
wel met een drinkdekseltje en
antislipmanchet

Drinkdeksel Ornamin voor 1201, 1206, 1208, 1210
Met dit afsluitbaar drinkdekseltje blijft drank langer op temperatuur en
kan men de beker veilig transporteren.
Met een drinkdeksel kan men meer gecontroleerd drinken, en men heeft
ook geen last meer van ongewilde bewegingen tijdens het drinken, bv. bij
tremor of Parkinson.
Technische info:
• materiaal: PP/TPE

Antislip manchet/ring Ornamin voor bekers 1201,
1206, 1208, 1210
Deze manchet vormt een antislipring rond de beker en zorgt hierdoor
voor een vastere grip.
Tevens heeft hij een isolerend effect.
Technische info:
• materiaal: TPE

met witte binnenkant
wit

blauw

geel

groen

zwart

120613337

120613336

120613333

120613334

120613335

120613338

• 1201 - 350 ml Culinar met handvat

120112663

120112662

120112659

120112660

120112661

120112664

• afsluitbaar drinkdekseltje

121414249

• manchet antislipring

122014483

PRIJZEN

116

rood

• 1206 - 350 ml Culinar zonder handvat
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De Henkel reeks van Ornamin is een mooi alternatief voor porselein.

Henkelbeker, afgerond met 1 handvat PP 420
Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker van
Ornamin voorzien van een handvat.
Verkrijgbaar in verschillende attractieve
kleuren.
Combineerbaar met tuitje 511 (kleine opening) of 512 (grote opening).

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,9 cm
• hoogte: 9,9 cm
• gewicht: 80 g

Drinkbeker/tas met 1 handvat Ornamin Henkel
Klassik SAN 501-508
Deze stevige tas heeft één groot
handvat en heeft door zijn glans de
look van keramiek of porselein. Andere kleuren op aanvraag.
Tevens combineerbaar
met de ondertas
Klassik (zie ook pag. 110).

Technische info:
• materiaal: SAN
• type 501: 7,9 cm breed,
hoogte: 5,8 cm , 67 g
• type 508: 7,9 cm breed,
hoogte: 8 cm, 90 g
• combineerbaar met tuitje
511 (kleine opening) of
512 (grote opening)

Drinkbeker/tas met 1 handvat Ornamin Henkel
Klassik PP 510
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,9 cm, hoogte: 10,2 cm, 113 g

Drinktuitje Ornamin 511-512
Robuuste tuitdekseltjes voor de
bekers met 1 handvat Ornamin 420,
501, 508 en 510.

De opening van type 511
is 4 mm Ø, van type 512
is 8 mm.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)

Gesloten dekseltje Ornamin 513
Bedoeld voor de bekers met 1 handvat Ornamin 420, 501, 508 en 510.
Het dekseltje sluit goed af, en heeft
een minuscuul gaatje om eventuele
dampen door te laten.

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• Ø 8,1 cm
• hoogte: 6 mm
• gewicht: 7,3 g

wit /
transparant
• 420 - 320 ml, afgerond

4205464

rood

blauw

geel

groen

4209482

4209479

4209480

4206833

5089627

501483
5081087

5089628

5087306

• 510 - 375 ml

5101095

5109593

5101105

• tuitje 511 met kleine opening

5112388

• tuitje 512 met grote opening

5122389

• gesloten dekseltje 513

5131177

petrol

5089089

5085947

5109218

5101112

Advys-H3-eten_drinken.indd 117

lichtbl.

(met ml)

5101108

PRIJZEN

• 501 - 200 ml
• 508 - 290 ml

cassis

117

28/06/17 15:50

RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
subrubriek_naam_nl
Aangepaste bekers

Rillenbeker
Bijzonder mooie en praktische beker met een zeer
goede greep in polycarbonaat, PVC vrij.
Tuitjes afzonderlijk verkrijgbaar in
2 versies: grote en kleine opening.
De ventilatiegaatjes van de tuitjes kunnen worden afgesloten met een bijgeleverd rubbertje. Op die manier werkt de beker als een “No-Spill cup”.
De rillenbeker is zeer geschikt voor gebruik in
instellingen.
Het tuitje voor de rillenbeker is
verkrijgbaar in 2 formaten:
• opening van 4 of 8 mm.
Dit laatste kan nuttig zijn voor half vloeibaar
voedsel of vloeistoffen:
• soep, yoghurt,…
De ventilatiegaatjes kunnen afgesloten worden met een bijgeleverd rubbertje. Hiermee
wordt deze beker een
No-Spill cup.
Op deze beker kan men een handvat* plaatsen, dit is afzonderlijk te bestellen.
Deze past perfect op de rillenbeker of Novocup. Men kan er ook 2 onder elkaar
vastmaken zodat men langs beide zijden een handgreep heeft.
transparant glashelder
• beker - 200 ml 102030
• set: beker + 2 tuitjes AD149412

102030C

blauw

geel

102031B

102031Y

groen
102031E

oranje
102031C

fuchsia
102031F

paars
102031P

AD149414
102031H

• bekerhouder / handvat *

* niet geschikt voor de microgolfoven

wit
• tuitje kleine opening

102036

• tuitje grote opening

102037

Novo Cup (voor bedlegerigen) met deksel
Speciale beker voor bedlegerigen. Het tuitje is zodanig geconstrueerd dat het in lig niet lekt (No-Spill).
Geschikt voor warme en koude dranken.
Technische info:
• steriliseerbaar
• 250 ml

102034

• rietjes (10)

000010

Disposable beker Rika met tuitje
Disposable beker met tuitje, voor dagelijks gebruik.
Tuitjes zijn nabestelbaar.
Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• ml maataanduiding
AD150843

• reservetuitje

AD150844

PRIJZEN
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Beker Adhome: set met bekerhouder en 2 tuitjes
Volledige set met transparante drinkbeker, bekerhouder en 2 verschillende tuitjes.
Alles is afzonderlijk nabestelbaar.

Technische info:
• ml maataanduiding
• steriliseerbaar tot 130°C
• vaatwasbestendig

Bekerhouder met 2 handvatten Adhome
Men kan deze houder combineren met de Adhome beker,
de Adhome neusbeker of de Adhome dysphagiebeker.
Ook combineerbaar met elk ander type beker met een
Ø van max. 4,5 cm onderaan en voldoende hoogte.

Beker Adhome
Combineerbaar met:
• bekerhouder met 2 handvatten
• 2 types tuitjes in de passende kleur
De afgebeelde tuitjes zijn niet
inbegrepen.

Er is ook een variant “dysphagie”,
waarbij een kelkvormig opzetstuk
voorzien is: zie pag. 125.

Tuitje voor Adhome beker
Er zijn voor de Adhome bekers verschillende soorten tuitjes:
• met kleine of grote opening
• lang: dit tuitje staat rechtop
• kort: dit tuitje staat ± 45° schuin
transparant
wit

rood

blauw

geel

groen

oranje

• set: beker, bekerhouder, 2 tuitjes 250 ml

AD160973

AD162346

AD162348

AD162350

AD162352

AD162354

• beker 250 ml

AD160977

AD162356

AD162358

AD162360

AD162362

AD162364

• tuitje

AD160976
AD160979

AD162366

AD162374

AD162382

AD162390

AD162398

lang, met grote opening

AD160981

AD162368

AD162376

AD162384

AD162392

AD162400

kort, met kleine opening

AD160983

AD162370

AD162378

AD162386

AD162394

AD162402

kort, met grote opening

AD160984

AD162372

AD162380

AD162388

AD162396

AD162404

enkel beker

AD162318

set inclusief bekerhouder

AD162319

PRIJZEN

• dysphagie beker

• bekerhouder
lang, met kleine opening
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Glasheldere beker met 1 open handvat,
deksel en tuitje
Stevige grote en transparante beker
met een open handvat.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.
De opening in het dekseltje is voldoende groot voor een rietje.
• 400 ml

Combineerbaar met de accessoires
van de Indepedence beker (zie volgend product).
Technische info:
• gewicht: 160 g
• vaatwasbestendig (enkel de beker)

AA5700

Transparante beker
met 2 handvatten en 2 tuitjes
Independence
Transparante beker met 2 grote handvatten.
Voorzien van maataanduidingen.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.
Technische info:
• opening tuitje: Ø 3 mm
• 285 ml

1251

Transparante drinkbekers met tuitje
Eenvoudige doorzichtige tuitbeker met ml maataanduiding.
Hij is verkrijgbaar met tuitjes van 4 en van 8 mm Ø. Deze laatste maakt hem
geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
• 200 ml, tuitje met 4 mm opening (per 2)

F20664

• 200 ml, tuitje met 8 mm opening (per 2)

AA5752

Beker met 2 vleugel handvatten en 2 drinktuitjes
Stevige transparante beker met 2 open handvatten.
Voorzien van maataanduidingen.
Er worden 2 tuitjes meegeleverd: één van 4 en één van 8 mm Ø. Deze laatste
maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
Technische info:
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 250 ml (per 2)

091421007

Kennedy beker
Deze beker is speciaal ontworpen om morsen
te vermijden.
Het grote handvat is geschikt voor links- en
rechtshandige personen.
Het deksel schroeft stevig vast.
Geschikt voor warme en koude dranken.
Het rietje in de afbeelding is slechts een
voorbeeld en is niet inbegrepen.

120

G44560

PRIJZEN

• 200 ml
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Beker 2 handvatten en 2 tuitjes
Transparante brede beker met 2
handvatten voor een betere greep.
Er worden 2 dekseltjes meegeleverd,
1 met tuitje en 1 verzonken drinkdekseltje.

Technische info:
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 270 ml (per 2)

AA5720

Transparante beker met 2 handvatten
Zeer stabiele glasheldere drinkbeker met extra grote handvatten.
Inclusief drinktuitje.
Technische info:
• materiaal: polycarbonaat
• gewicht: 115 g
• vaatwasbestendig (enkel de beker)
• 285 ml - standaard
• reservetuitje

AA5761
AA576102

Beker met 2 grote handvatten en tuitje
Caring Mug
Transparante beker met 2 grote handvatten en schuin tuitje, met een extra
brede voet waardoor hij moeilijk omvalt.
De grote opening is 8 mm, de kleine bestaat uit 3 kleine gaatjes.
Technische info:
• gewicht: 176 g
• 300 ml, kleine opening: 3 kleine gaatjes (econ. verpakking)
• 300 ml, kleine opening: 3 kleine gaatjes
• 300 ml, grote opening (econ. verpakking)

AA5710W
AA5710Y
091165422

Tremorbeker Easi 2
Keramische witte beker met uniek
waaiervormig inzetstuk, waardoor de
bewegingen van de vloeistof vertraagd worden zoals bij een golfbreker.
Hierdoor is de beker uiterst geschikt
voor mensen met tremor.
Men kan de waaier gemakkelijk
verwijderen met het meegeleverde
inox haakje.

De waaier is gemaakt uit een vrij
harde kunststof en past niet in bekers
met een andere vorm.
Technische info:
• hoogte waaier: 7,5 cm
• Ø waaier: 5,7 cm
• hoogte beker: 10,5 cm
• Ø beker: 5,9 cm
• vaatwasbestendig
AA570701

• reserve waaier

AA570702

PRIJZEN

• keramische beker met waaier
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U slikt gemakkelijker als u uw hoofd niet naar achteren
hoeft te buigen. Als mogelijke oplossingen bieden we een
neusbeker of schuine beker aan. Een discrete trechtervormige of conische beker is echter het beste alternatief:
minder opvallend en men kan hem nooit verkeerd vasthouden.
Elke kunststof is verschillend; raadpleeg voor het onderhoud steeds de technische fiche op pagina’s 128-129.

Handycup® schuine beker + 2 tuitjes
Zeer kwalitatieve beker voor personen met krachts- en coördinatieverlies, ontwikkeld door Deense ergotherapeuten.
De Handycup® is een handige en originele beker voor kinderen
en volwassenen om het drinken te vergemakkelijken. Glashelder,
ook in verschillende andere transparante kleuren verkrijgbaar.
• het schuine design maakt het slikken vlotter, men moet het
hoofd niet naar achter houden
• 2 grote handvatten om de Handycup® goed vast te houden
• brede voet waardoor hij niet makkelijk omvalt
• transparant zodat steeds duidelijk is hoeveel vloeistof er in de
Handycup® zit
• 2 tuitjes inbegrepen: opening van 4 mm voor dranken en 8 mm
voor o.a. soep en yoghurt
Technische info:
• materiaal: polycarbonaat
• gewicht: 112 g
• vaatwasbestendig tot 65°C
• 237 ml - transparant clear

1310800

• 237 ml - transparant met ml maataanduiding

1310822

• 237 ml - groen transparant

1310802

• 237 ml - blauw transparant

1310801

• 237 ml - rood transparant

1310803

• reserve drinktuitje met kleine opening (1)

1320600

• reserve drinktuitje met grote opening (1)

1320600L

Handycup® institution 80° transparant (per 12)
Variant van de bekende Handycup ® vervaardigd uit hoogwaardige co-polyester. Hierdoor is hij meer geschikt voor industriële
vaatwassers (tot 80°C).
Enkel verkrijgbaar per doos van 12.
• 237 ml - zonder maataanduiding en zonder tuitjes

122

1310822-12w
1310822-12

PRIJZEN

• 237 ml - met ml maataanduiding en 2 tuitjes
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Ouderen en personen met dementie eten en drinken vaak trager.
Isolerend serviesgoed houdt voedsel en drank langer op temperatuur.

Isolerende beker trechtervorm Ornamin
ThermoSana PP 905
Zeer mooie en universele drinkbeker met 1 handvat:
• speciale vormgeving binnenin, waardoor het drinken vergemakkelijkt. Hij werkt op het principe van een neusbeker
en is tegelijk een onzichtbare aanpassing.
Tevens maakt het niet uit langs welke kant men drinkt.
• dubbelwandig, hierdoor vrij goede isolerende eigenschappen
Combineerbaar met
• tuitje 806: kleine opening
• tuitje 807: grote opening
• non-drip tuitje 808
• drinkdekseltje 811
• verzonken drinkdekseltje 814
• gesloten dekseltje 812

ThermoVital PP 205
ThermoVital is de zwaardere versie van de ThermoSana beker.
205 heeft 1 ergonomisch handvat.
Technische info:
• breedte: 8 cm
• hoogte: 10,8 cm

Technische info:
• materiaal: polypropyleen (PP)
• breedte: 7,1 cm
• hoogte: 12 cm
• gewicht: 140 g

• 905 - 180 ml, afgerond, 1 handvat

ThermoVital PP 815
815 heeft 2 ergonomische handvatten.
petrol

zwart

rood

blauw

geel

groen

cassis

9059477

9059481

9057921

9057920

9057922

9057923

9059045

rood

blauw

geel

groen

transparant

wit

oranje

cassis

• 205 - 220 ml, 1 handvat

20513145 20510853 20510856 20510854 20510855

20510857

• 815 - 200 ml, 2 handvatten

81513147 81512489 81512485 81512487 81512488

81512486

• tuitje 806 met kleine opening

8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• tuitje 807 met grote opening

8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

• tuitje set 806 + 807 AD149385
• tuitje Non drip 808 met kleine opening
• drinkdekseltje 811

AD149424 AD149426 AD149420 AD149437 AD149422
8081203

8112397

• drinkdekseltje 814 verzonken met 12 openingen 81411908

81412014

PRIJZEN

• gesloten dekseltje 812 81211737
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Een neusbeker heeft een uitsnijding die ervoor zorgt dat het hoofd en de nek minder moet bewogen worden.
Hierdoor is het slikken gemakkelijker en de kans op morsen kleiner.

Neusbeker Adhome
Deze beker is combineerbaar met de bekerhouder Adhome.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• steriliseerbaar
• 200 ml wit-transparant

AD160964

Neusbeker transparant
Verkrijgbaar in 3 maten.
Voorzien van ml aanduiding en antislip ribbels.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• 115 ml klein

1149

• 225 ml standaard

1145

• 340 ml groot

1146

Ergonomische neusbeker
Deze beker is door zijn vorm en ruw oppervlak zeer gemakkelijk vast
te houden.
Technische info:
• materiaal: half doorzichtig polypropyleen (PP)
• 220 ml

1159

Neusbeker met rand Cutout Cup
Deze neusbeker heeft een lichtjes omgebogen rand voor een betere lipstand.
Technische info:
• materiaal: ondoorzichtig polypropyleen (PP)
• gewicht: 40 g
• 237 ml

A7796

Neusbeker Deluxe Nosey Cup
Vernieuwde neusbeker met een weinig opvallende uitsnijding.
2 open handvatten, lichtjes schuin geplaatst voor een natuurlijke grijphouding.
Technische info:
• materiaal: helder polycarbonaat
091536283

• zonder handvatten - 250 ml

091536275

• reserve handvatten

091536333

PRIJZEN

124

• met 2 handvatten - 250 ml
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Dysphagiebeker Adhome
Transparante beker voorzien van een opzetstuk dat bovenaan wijder is,
waardoor de neus in de beker past bij het drinken.
Het opzetstuk zelf is voorzien van een licht concave bodem met aan de ene
kant een rond gaatje van 4 mm Ø en aan de andere kant een ovaal gaatje
van 17 x 2 mm.
Kan gecombineerd worden met de bekerhouder met 2 handvatten AD160976.
Technische info:
• met maataanduiding
• steriliseerbaar
• 200 ml wit-transparant

AD162318

• 200 ml wit-transparant, incl. houder met 2 handvatten

AD162319

Beker met ovale bovenkant Dysphagia cup
Beker met een ovale vorm, waardoor de neus in de beker past bij het drinken.
De bodem is verzwaard, waardoor hij minder gemakkelijk omvalt. Verkrijgbaar
in 2 kleuren: beige (ondoorzichtig) en groen transparant.
• beige

A779100

• transparant groen

A779101

Beker Knick Cup met instelbare drinktuit
Transparante drinkbeker met instelbare drinktuit van 4 of 8 mm opening.
Deze laatste maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
Ideaal voor mensen met nekproblemen en bedlegerige personen.
Voorzien van maataanduidingen.
• set met 4 mm tuitje

AD141086

• set met 8 mm tuitje

AD141087

• enkel beker

AD141083

• enkel kniktuitje 4 mm opening

AD141084

• enkel kniktuitje 8 mm opening

AD141085

Beker met instelbare drinktuit
Deze transparante beker wordt
geleverd met 2 tuitjes: de hoek van
het tuitje kan je instellen. Ideaal voor
mensen met nekproblemen en bedlegerige personen.
Beschikbaar met een tuitje van 4
of 8 mm.

Deze laatste maakt hem geschikt
voor half vloeibare voeding, bv.
yoghurt.
Technische info:
• lengte tuitje: 4,5 cm
• gewicht: 100 g

• 250 ml - 4 mm opening (per 2)

AA5754

• 250 ml - 8 mm opening (per 2)

AA5756

Flexibele neusbeker - medicijnbekers
Met deze bekertjes, gevormd zoals
een neusbeker, kan men drinken
zonder het hoofd te kantelen.
In tegenstelling tot andere bekers is
deze soepel.

Verkrijgbaar in 3 formaten.
De kleinste wordt vaak gebruikt
als medicijnbeker.
Technische info:
• latexvrij
920270

• middel - 59 ml blauw (per 5)

920271

• groot - 207 ml groen (per 5)

920272

PRIJZEN

• klein - 30 ml roze (per 5)
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video

Ook in het algemeen aangepast
serviesgoed vindt men vaak
zeer goede oplossingen voor
kinderen, maar sommige kommen, borden of bekers hebben
door hun kleur en vormgeving
toch nog dàt tikkeltje meer
kindvriendelijkheid.
Elke kunststof is verschillend;
raadpleeg voor het onderhoud
steeds de technische fiche op
pagina’s 128-129.

Kinderbord Ornamin in melamine
met 2 handvatten
Stevige en originele kinderborden van Ornamin in melamine.
Ze zijn voorzien van 2 handvatten waarin men gekleurde antislip
elementjes kan klemmen.
Deze antislipgrepen zijn in verschillende attractieve kleuren verkrijgbaar. De borden zijn wit of met een avontuurlijke tekening.
De grepen zijn gemaakt uit thermoplastisch elastomeer (TPE).
Technische info:
• diep bord Ø 25 cm, 2,8 cm hoog
• diepe kom Ø 18,5 cm, 4,9 cm hoog
• gewoon vlak bord Ø 25 cm, 1,4 cm hoog
• 25 cm - diep bord 302, wit

3029720

• rubberen handvatten 305 rood (per 2)

3059726

• 25 cm - diep bord 302, wit met thema far west
• 18,5 cm - kom 303, wit

3029917

• rubberen handvatten 305 groen (per 2)

3059946

3039722

• rubberen handvatten 305 blauw (per 2)

3059945

• 18,5 cm - kom 303, wit met motief schatteneiland

3039909

• rubberen handvatten 305 turquoise (per 2)

30510015

• 25 cm - plat bord 301 - wit

3019719

• rubberen handvatten 305 cassis (per 2)

30510013

• 25 cm - plat bord 301 - wit met thema avontuur

3019916

• rubberen handvatten 305 geel (per 2)

3059947

Isolerend bord Ornamin Thermo
De nieuwe generatie kwalitatieve warmhoudborden.
Het warmwater soepbord of -kom is gemaakt in melamine (wit
gedeelte) en polypropyleen (PP). Het is zeer diep en vrij zwaar,
waardoor het een grote stabiliteit heeft.
Men doet warm water (of ijs) in één van de openingen die zich
discreet bevinden onder de gekleurde antislip grepen.
20112290

• 201 - Ø 25,5 cm - 4,2 cm hoog -kinderdecoratie Celebration

20112289

• 203 soepkom - Ø 19 cm - 6,3 cm hoog - kinderdecoratie Ocean

20112292

• 203 soepkom - Ø 19 cm - 6,3 cm hoog - kinderdecoratie Celebration

20112291

PRIJZEN
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Kinderbeker Ornamin 304, melamine
Stevige kinderbeker.
Speciale vorm waardoor hij geschikt is om een kleurrijke
antislipring over te schuiven.
Technische info:
• materiaal beker: melamine
• materiaal ring: thermoplastisch elastomeer (TPE)
• beker: Ø 7 cm, 9 cm hoog
• ring: 3,4 cm breed
• 200 ml - wit
antislipring

3049721

• blauw

30610016

• groen

3069948

• rood

3069728

• geel

30610017

• cassis

30610019

• turquoise

30610021

Kinderbeker met rietje ingebouwd in het handvat
Met dit origineel ontwerp heeft men geen afzonderlijke rietjes nodig, het handvat werkt als rietje.
Men heeft dan ook geen last van ongecontroleerde bewegingen tijdens het
drinken zoals met een gewoon rietje.
De toevoer gebeurt aan de onderkant van het handvat, zodat men tot het einde
kan drinken en er geen lucht wordt opgezogen.
Voorzien van een dekseltje, waardoor de vloeistof tegelijk beschermd wordt
tegen insecten of stof.
• 384 ml

555671

Kom op zuignap
Deze kom heeft onderaan een stevige zuignap.
De rand heeft een speciaal aangepaste kromming om het
eten te vergemakkelijken.
Technische info:
• Ø kom: 11 cm
• vaatwasbestendig (zonder zuignap)

PRIJZEN
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bij serviesgoed
Kunststof serviesgoed breekt zelden bij normaal gebruik.
Een breuk of barst blijft echter mogelijk, afhankelijk uit welk type kunststof
het serviesgoed is vervaardigd of hoe het eventueel valt.
Het is aan te raden om enkel huishoudelijke reinigingsproducten te gebruiken.

Melamine
• sterkste kunststof
• meest bestand tegen vaatwassers,
ook industriële
• ondoorzichtig, zachte glans:
lijkt op keramiek / porselein
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C
• niet geschikt voor warmhoudkarren

nee

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

zeer goed

ja

tot 65°C

goed

ja

tot 80°C

goed

PP (polypropyleen)
• ondoorzichtig of half-transparant
• duurzaam maar krasgevoelig
• beter bestand tegen frequent wassen
en drogen op hoge temperatuur
dan bijvoorbeeld polycarbonaat
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

PC (polycarbonaat)
• heldere, harde kunststof en daardoor
gevoeliger aan krassen
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk

Copolyester
• helder zoals polycarbonaat,
maar beter bestand tegen vaatwassers
met hoge temperaturen
• ideaal voor gebruik in instellingen

128
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SAN (styreen-acrylonitril)
• ondoorzichtige, thermoplastische kunststof
• lijkt op porselein
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 70°C

goed

ja

tot 95°C

zeer goed

ABS (acrylonytril-butadieen-styreen)
• glanzende, ondoorzichtige,
thermoplastische kunststof
• opgelet: bordranden niet overstrekken
• thermo-sterilisatie: niet mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

PBT (polybutyleentereftalaat)
• ondoorzichtige, thermoplastische kunststof
• lijkt op porselein
• thermo-sterilisatie: mogelijk
• kort contact met hoge temperatuur is mogelijk:
5 minuten tot 100°C

TPE (thermoplastisch elastomeer)
• thermoplastisch rubber
• thermo-sterilisatie: mogelijk

129
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aan tafel
Boterhamplankjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die beide
handen niet vlot kunnen gebruiken. Ze hebben een L-vormig boordje
vooraan en eventueel pinnetjes om bv. fruit te fixeren.
Deze pinnetjes zijn om veiligheidsredenen niet té scherp, zodat er altijd een
minimum kracht vereist is om er bv. groente of fruit op te duwen.
Het is een compromis tussen veiligheid en functionaliteit.
Boterhamplankjes zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur.

Boterhamplankje kunststof
Kunststof rechthoekig plankje met 2 boorden in de hoek.
Voor linkshandigen dient men het plankje in de lengte te plaatsen.
Onderaan antislipvoetjes.
Ook verkrijgbaar met 9 inox fixatiepinnen op een verwijderbaar cirkeltje, dat in
de plank past.
Technische info:
• 18 x 25,5 cm
• zonder pinnetjes

AA5284

• met fixatiepinnetjes

AA528401

• reserve pinnetjes

AA528402

Boterhamplankje diagonaal
Kunststof boterhamplankje met achteraan 2 schuine vlakken en vooraan een
boordje voor over de tafelrand. Onderaan antislipvoetjes.
Technische info:
• 22 x 22 cm
AA5282

Boterhamplankje melamine
Kunststof rechthoekig plankje, verkrijgbaar in attractieve kleuren.
Vervaardigd in zware melamine, zowat de
sterkste kunststof.
Aan de onderzijde is er een antisliprand.
Er zijn 3 boorden, waardoor het geschikt is
voor links- en rechtshandigen.
De plankjes zijn stapelbaar.
Een interessante optie is de clip met
pinnetjes. Hierdoor kan het plankje ook
gebruikt worden om bv. fruit te snijden.
Technische info:
• 22 x 17 x 1,5 cm
• gewicht: 360 g

rood

blauw

geel

groen

9006263

9006597

9006599

9006598

9009109

• plankje met clip met pinnetjes

AD149387

AD149389

AD149393

AD149391

AD156779

• clip met pinnetjes

96011449

wit

130
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video

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.
HandiplaT is een prijswinnaar van het Concours Lépine in Frankrijk.
Technische info:
• plank: 50 x 28 cm
• bekerhouder: onderaan Ø 5,9 cm
• bord: Ø 20 cm, hoogte: 4 cm
AD152948

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

Eierdopjes op zuignap
Dubbele werking: het zuignapje verhindert het wegschuiven,
en het dopje heeft aan de binnenkant een antisliplaagje.
Hierdoor is dit eierdopje de oplossing voor personen die het
gebruik van één hand moeten missen of met coördinatieproblemen.
Het extra boordje onderaan houdt de tafel proper.
Technische info:
• Ø eierdopje: 4,7 cm
AD127030

PRIJZEN
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Slab geruit Adhome
Grote watervaste slab bestaande uit 2 lagen:
• voorzijde: 100% polyester, schotse ruit
• voering: PVC laag, volledig waterdicht
Sluiting met klittenband.
Technische info:
• 91 x 43 cm
• handwas
• XL - blauw/groen

AD142795

Slab in badstof, met opvangzone
Grote slab met ondoorlaatbare voering uit PU.
Vervaardigd uit 80% katoen en 20% polyester.
Sluiting met drukknoppen.
Onderaan kan men een plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 45 x 90 cm
• machinewasbaar tot 95°C
• droogkastbestendig op matige t°
• XL - lichtblauw

AD161000

Slab geruit Economy
Watervaste slab bestaande
uit 3 lagen:
• voorkant: 100% kwaliteitskatoen, schotse ruit
• PVC laag, volledig waterdicht
• polyester voering, voor
duurzaamheid en comfort

Technische info:
• S: 58 x 38,5 cm
• M: 68 x 46,5 cm
• L: 88 x 47 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op
matige t°

Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten en
2 kleuren.

• S - blauw

091421155

• S - rood

091421148

• M - blauw

AA5698MB

• M - rood

AA5698MF

• L - blauw

AA5698LB

• L - rood

AA5698LF

Slab in Bioprene

132
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Kwalitatieve watervaste slab vervaardigd in Bioprene.
Bioprene is een medische versie van
neopreen, behandeld met een actief
schimmel- en bacteriedodend agens,
inclusief MRSA.
De voering is in absoluut waterdicht,
zacht rubber; de bovenlaag bestaat
uit gemakkelijk te onderhouden
nylon.
Onderaan kan men een plooi maken
om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten: S / M / L.
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Technische info:
• lengte: 42 / 56 / 76 cm
• breedte t.h.v. de schouder:
34 / 41 / 43 cm
• breedte t.h.v. de romp:
28 / 33 / 41 cm
• nekomtrek:
43-53 / 44-58 / 47-62 cm
• machinewasbaar tot 80°C,
mag niet in de droogkast
•S

091158161

•M

091158179

•L

091534718
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Grote slab in badstof
Mooi afgewerkte grote slab in badstof, behandeld met
een waterdichte achterzijde. Onderaan kan men een
plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Technische info:
• 80 x 43 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig
• L - rood

AD140908

• L - donkerblauw

AD140842

• L - koningsblauw

AD149862

Bandana slab
Originele discrete slab in de vorm van
een bandana.
Waarom zou het moeten opvallen dat
men een slab aan heeft?
Mooi afgewerkt in badstof, behandeld
met een waterdichte achterzijde.
Aantrekkelijke kleuren.

Technische info:
• kinder/jeugdmodel: 45 x 25 cm
• volwassenen: 52 x 25 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig

rood

donkerblauw

koningsblauw

• voor jongeren

AD140909

AD140843

AD149499

• voor volwassenen

AD140910

AD140844

AD149501

Slabben voor éénmalig gebruik
Voorzien van een anti-leklaag.
Onderaan is een vouw om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 64 x 36 cm
• per 50

AD161237

Slabhouder
Handig hulpmiddel om slabben op hun plaats te houden.
De 2 knijpers zijn verbonden door een nylon touwtje.
AD161241

PRIJZEN

• 53 cm
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Soepel drinkdekseltje Safesip®
Safesip® is een uniek dekseltje voor beker of glas.
Het beschermt tegen lekken en beschermt tegelijk de vloeistof tegen
stof of insecten.
Safesip® is gemaakt van zeer soepele silicone en past op de meeste
bekers en glazen tot 8 cm Ø.
Gebruik: trek de Safesip® voorzichtig over de bovenrand van de beker
en steek er een rietje door.
Compact, herbruikbaar, universeel.
De afgebeelde beker en het rietje zijn niet inbegrepen.
• natuur

AD141948

• blauw

AD141941

“One Way” rietjes Pat Saunders
Deze rietjes hebben een afsluitmechanisme in de vorm van een kogeltje
dat het rietje afsluit wanneer men
stopt met zuigen. Hierdoor blijft het
rietje gevuld.
Dit maakt het drinken mogelijk op
een rustig tempo en zonder inslikken
van teveel lucht.

Deze rietjes zijn uitgerust met een
clip, waardoor ze aan de bovenrand
van de beker of het glas kunnen
bevestigd worden.
Technische info:
• groot: 26 cm
• klein: 18 cm
• Ø 6 mm

• set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm)

F17914

• set van 5 grote (26 cm)

F20688

Herbruikbare rietjes
Deze rietjes bestaan in 2 kwaliteiten: flexibel (buigbaar) en rigide (onbuigbaar).
De onbuigbare rietjes kunnen d.m.v. een heteluchtblazer aangepast worden tot
de gewenste vorm.
6 mm is beter geschikt voor halfvaste vloeistoffen zoals soep of yoghurt.
Technische info:
• lengte: 45,7 cm
• onbuigbaar - Ø 3 mm (per 10)

1130

• onbuigbaar - Ø 6 mm (per 5)

1136

• buigbaar - Ø 5 mm (per 10)

1133

Clips voor rietjes
Wit klemmetje voor rietjes.
Past op de meeste standaard bekers en glazen.
• per 10

102033-10

Bekerhouder Dycem® antislip
Antisliphoudertje voor een bokaal, blikje, drinkbeker, …
waardoor hij niet kan verschuiven en moeilijk kan kantelen.
Voor een Ø tussen 6 en 8 cm.
• limoen groen

NS07/CH/1

• geel

NS07/CH/8

PRIJZEN
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• blauw
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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.
Alle keukenplanken zijn geschikt voor een huishoudelijke vaatwasser op
een matige temperatuur.

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
• reserve zuignapvoetjes (4)

AA527603

Keuken- en boterhamplank Chopping Board
Polypropyleen plank met inox pinnen, 2 boorden en zuignapvoetjes onderaan.
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

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.
Technische info:
• 50 x 30 x 10 cm

PRIJZEN
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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

video

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
AD160799

Antislipmat rond Dycem® 14 cm
Kleine ronde mat, bv. voor onder een kleine kom,
een beker.
• blauw

NS02/14/1

• rood

NS02/14/2

• limoen groen

NS02/14/LM

• donkergroen

NS02/14/3

• geel

NS02/14/8

• zwart

NS02/14/6

• zilver

NS02/14/4

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

136
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Fixatie voor kookpot Ropox
info

Vaste fixatie voor kookpotten, wordt aan
de achterwand bevestigd met schroeven.
Verstelbaar.
• voor gasfornuis

20-52601

• voor elektrische kookplaten

20-52602

• klemmen voor op de fixatie

20-52655

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

PKT-FK

• vleesmes - 20 cm

PKT-CK

• broodmes - 20 cm

PKT-BK

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

AA5246Y

• mes zaagblad

AA5244Y

• vleesmes - 20 cm

AA5245Y

• klein mes zaagblad - 12 cm

AA5240Y

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

AD149877
AD20149
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• met mesje in de lengte
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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

Sinaasappelschiller
Handige sinaasappelschiller. Werkt als een mes, maar de vleugels zorgen
ervoor dat er niet te diep in het vruchtvlees wordt gesneden.
• Wingknife

AD49884

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

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
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ETEN EN DRINKEN
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

Bokaalopener Dycem®
Koepelvormige soepele opener die in de handpalm ligt.
Ook voor het openen van deuren, knoppen van verwarming, gasvuur, …. Verkrijgbaar per stuk of als winkeldispenser met 25 stuks.
• metaalblauw

NS07/JO/1

• geel

NS07/JO/8

• zilver

NS07/JO/4

• dispenser, metaalblauw

NS11/RDJ/1

• dispenser, geel

NS11/RDJ/8

• dispenser, zilver

NS11/RDJ/4

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

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.

PRIJZEN
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RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
Openers: bokalen,
subrubriek_naam_nl
flessen en blikjes

video

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
AD160799

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.
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ETEN EN DRINKEN
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 in soepel antislipmateriaal voor schroefdoppen.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.
• metaalblauw
• zilver

NS07/BO/1M
NS07/BO/4

Flessenopener plastic doppen Cap Off
Kunststof flessenopener die werkt zoals een tang.
Voor schroefdoppen tot 4 cm Ø.
Technische info:
• vaatwasbestendig tot 100°C
AD161055

Flessenopener plastic doppen
Stevige rubberen met goede grip.
Voor schroefdoppen tot 3,5 cm Ø.
AA5070Y

Opener voor brikverpakkingen met schroefdop
Een speciaal hulpmiddel om kartonnen pakken mee te openen die een
schroefdop hebben.
Lichtjes naar beneden drukken en draaien.
AD21313
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RUBRIEK_NAAM_NL
ETEN
EN DRINKEN
Openers: flessen, blikjes met trekring
subrubriek_naam_nl
en drankkartons

Opener voor veiligheidsdoppen
Universeel hulpmiddel om schroefdoppen open te draaien. Ook geschikt om
veiligheidsdoppen mee te openen. Naar beneden drukken en draaien.
• Multigrip

AD21310

Wist je dat?

Een opener voor blikjes met trekring voorkomt gebroken
vingernagels en pijnlijke vingers.

Opener voor blikjes met trekring CanPop (per 2)
Gemakkelijke en zeer effectieve blikjesopener.
AD49893

Opener voor blikjes met trekring J-Popper
De blikopener J-Popper werkt als een hefboom.
AD21309

Opener voor blikjes met trekring Can Pull
Ringvormige en compacte opener.
AA5194

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.
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ETEN EN DRINKEN
Allerlei welkome hulpjes in de keuken

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

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

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:
• hoes bonenzak machinewasbaar tot 40°C
• 42,5 x 29 cm

AA5820

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
AA5351Y

• 20,5 cm

091177625
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• 16,5 cm
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