
Excellent Systems is een modulair drempelsysteem 
dat zeer gemakkelijk herbruikbaar is en in elke 
situatie toegepast kan worden.

Een duurzame drempeloplossing voor mindervalide bewoners.
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Excellent Systems
Drempelsysteem



Voordelen Excellent Systeems

n	 Herbruikbaar voor 95% (kosten = investering)

n	 In elke situatie passend te monteren

n	 Toepasbaar in binnen- en buitensituaties

n	 Geluiddempend

n	 Slipvast

n	 Schoon & Veilig

n	 Makkelijk reinigbaar

n	 Waterafvoerend

n	 Schuin aflopende zijkanten mogelijk

n	 Niet diefstalgevoelig

Excellent Systems is een uniek drempelsysteem dat gemakkelijk 

temonteren, demonteren en hergebruiken is. Het Excellent Systems 

drempelsysteem bestaat uit losse delen die in elkaar te klikken zijn als 

een soort Lego. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende kleuren, 

zodat het ook mogelijk is om een aanloopstrook te markeren voor 

mensen met beperkt zicht.

Naar gelang de situatie kan er gebruik worden gemaakt vandrie ver-

schillende hellingshoeken (1:6,7 – 1:13,3 – 1:20). Door de hellingtegels 

op maat af te zagen wordt de drempel zonder enig niveauverschil 

tegen een bestaande huisdrempel aangelegd. Naast de standaard 

rechte hellingen zijn er ook hoekhellingen waarmee een helling 

schuin genomen kan worden. Hierdoor is het niet nodig om loodrecht 

op een helling aan te sturen, zoals bij andere drempeloplossingen 

vaak het geval is. Dit biedt rolstoelgebruikers extra bewegingsvrijheid 

en is bovendien veiliger, omdat gebruikers niet aan de zijkanten van 

de drempeloplossing af kunnen vallen.

Excellent Systems biedt een complete drempeloplossing voor alle denkbare
situaties om woningen en appartementen toegankelijk te maken.



Balustradeverhoging
Naast de vloeroplossingen zijn en ook mogelijkheden om 

de balustrade te verhogen zonder deze te beschadigen. De 

verhoging wordt bevestigd met klemmen en kan eenvoudig 

en zonder sporen weer worden verwijderd. De balustradever-

hoging is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en roest 

dus niet. 

Complete galerij- en balkonverhogingen
Excellent Systems is de perfecte oplossing om grote 

drempeloplossingen op balkons of galerijen te plaatsen. 

Met vlonders kunt u de gehele vloer van balkons en 

galerijen verhogen en zo begaanbaar maken voor onder 

andere rolstoelgebruikers.

Betonnen en houten constructies zijn vaak te duur en zwaar 

om te kunnen worden toegepast. Een vlonder van Excellent 

Systems van 16,2 centimeter hoog weegt slechts 25 kilo per 

vierkante meter. Door de snelle afvoer van regenwater en 

is Excellent Systems uitstekend bruikbaar op balkons, 

galerijen of natte ruimtes. Onder de tegels door kan het water 

gewoon wegstromen naar de bestaande afvoer. Bovendien 

is het systeem dankzij flexibele tegels bestand tegen grote 

temperatuurverschillen, zonder bol te gaan staan of 

de muren te beschadigen.

Met Excellent Systems kunnen hele galerijen en balkons worden aangepast.
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Herinzetbaar Schoon & Veilig

Geluiddempend Makkelijk reinigbaar

Waterafvoerend Slipvast

De voordelen

Meer informatie?
Geïnteresseerd?

Homecare Innovation BV: Venkelbaan 22 - 2908 KE Capelle aan den IJssel 

The Netherlands - Tel: 0031 (0)10 242 0913, Fax: 0031 (0)10 242 0915

info@homecareinnovation.nl - www. homecareinnovation.nl


