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HomeCare Innovation
leverancier in welzĳn
HomeCare Innovation zet zich in voor het welzĳn van mensen met een functie- of mobiliteitsbeperking. Ons innovatieve assortiment bestaat uit diverse kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen
die het dagelĳks leven in- en om het huis vergemakkelĳken. Als leverancier bedienen wĳ via ons
netwerk diverse marktsegmenten, zowel in het binnen- als het buitenland. Wĳ leveren de meeste
producten direct uit voorraad, hierdoor is een snelle levering gegarandeerd.
HomeCare Innovation zal continue het assortiment blĳven innoveren en onze klanten hoogwaardige producten aanbieden voor een eerlĳke prĳs.
HomeCare Innovation Team

3

Modulair drempelsysteem

ANTI
SLIP

Met het Excellent Systems drempelsysteem kan
iedere drempel eenvoudig worden aangepast voor
mindervalide personen

Voordelen Excellent Systems

HomeCare Innovation biedt als enige in Nederland een
drempelsysteem aan dat gemakkelĳk te monteren, demonteren en hergebruiken is. Excellent Systems is een modulair
drempel systeem, opgebouwd uit verschillende elementen.
Gemiddeld kan 95 procent van de gebruikte elementen
worden hergebruikt bĳ de opbouw van een volgende drempeloplossing.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verschillende hellingshoeken
Door de keuze uit drie verschillende hellingshoeken [1 : 6,7]
– [1 : 13,3] – [1 : 20] kan elke oplossing afgestemd worden op
de eindgebruiker. Ook is het mogelĳk de drempeloplossing
zĳwaarts schuin af te laten lopen, zodat de gebruiker een
relatief eenvoudige draai kan maken. Door de massieve
opbouw is Excellent Systems bestand tegen zeer zware
belasting. Het systeem is hierdoor ook geluiddempend.

Altĳd passend te monteren
Geluidsdempend
Herbruikbaar voor 95% (kosten = investering)
Kleinere oplossingen zĳn wegneembaar te monteren
Verschillende hellingshoeken leverbaar
Schuin aﬂopende zĳkanten mogelĳk
Niet diefstalgevoelig
Toepasbaar in binnen- en buitensituaties
Anti-slip

Markeringsmateriaal
Eventueel is er geelgekleurd materiaal leverbaar om de
aanloopstrook te markeren. Zo ontstaat een veilige drempeloplossing voor mensen met beperkt zicht.
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PERMANENTE DREMPELHULP

Hele tegel grĳs

Slip-stop tegels grĳs

Halve tegel grĳs

Slip-stop ramp grĳs

Ramp I grĳs

Slip-stop ramp I grĳs

Ramp II grĳs

Slip-stop ramp II grĳs

Six-pack zwart

Adjustment key grĳs

Invultegel zwart

Six-pack grĳs

K-lock 2 zwart

K-tube

Excellent Systems
Onderdelen

Met het materieel op deze pagina kunt u dus zelf uw
drempelhulp maken. Voor bĳzondere situaties waarbĳ een
standaard drempelhulp simpelweg niet voldoet kunt u met
het materieel in deze categorie uw drempelhulp zelf maken
en samenstellen. Ideaal voor wanneer u bekend bent met dit
drempelsysteem. Deze elementen worden gebruikt voor het
in elkaar zetten van een modulaire drempelhulp. Wanneer
u een modulaire drempelhulp besteld zetten wĳ deze op
locatie al voor u in elkaar.

Art.nr.
ES12502-2
ES12510-2
ES12505-2
ES12535-2
ES12545-2
ES12507-2
ES12999-7
ES15000
ES52999
ES17101
ES17102

T-lock grĳs

Omschrĳving
Tegel
Halve tegel
Ramp grĳs
Ramp I grĳs
Ramp II grĳs
Hoek I grĳs
Invul tegel
Six-pack
Six-pack invul
K-Tube 1
K-Tube 2

R-lock grĳs

Hoogte
1,8 cm
1,8 cm
0 tot 1,8 cm
0 tot 1,8 cm
0 tot 2,0 cm
0 tot 1,8 cm
1,8 cm
5,4 cm
5,4 cm
-

Breedte
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
-

K-stop

Lengte
25 cm
25 cm
13,7 cm
13,7 cm
25 cm
12,5 cm
25 cm
50 cm
50 cm
100 cm
200 cm

K-lock 1 zwart
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DREMPEL ONDERDELEN

Covering Plates

Gummy Ramps

Aluminium drempelvervangers voor gebruik
binnenshuis, dient als afdekking van bestaande
stof- en tussendorpel

Drempelsysteem Gummy Ramps zĳn de
oplossing voor het aanpassen van kleinere
drempels binnenshuis

Deze aluminium drempelvervanger maakt het mogelĳk dat
mensen met een beperking of mensen die slecht ter been zĳn
gemakkelĳk kunnen bewegen binnenshuis. De drempelvervanger is eenvoudig te monteren door te schroeven of te
lĳmen en eenvoudig om maat te zagen.

✓ Met plakstrip voor eenvoudige montage op ondergrond
✓ Breedtemaat aanpasbaar met zaag of stanleymes
✓ Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
✓ Donkergrĳze kleur
✓ Vervaardigd van rubber (type TPE)
Art.nr.
CGR04
CGR06
CGR08
CGR10
CGR12
CGR16
CGR20
CGR24
CGR28
CGR32
CGR36
CGR40
CGR44
CGR48
CGR52
CGR56
CGR60

✓ Breedtemaat aanpasbaar met zaag
✓ Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
✓ Levering exclusief schroeven en pluggen
Art.nr.
308100
308125
308150
308200
308175
EK-80-1000
EK-95-1000
EK-110-1000
EK-125-1000
EK-140-1000
EK-170-1000

Omschrĳving
Drempelvervanger
Drempelvervanger
Drempelvervanger
Drempelvervanger
Drempelvervanger
Covering Plate
Covering Plate
Covering Plate
Covering Plate
Covering Plate
Covering Plate

Afmeting
3 x 100 x 1000 mm
3 x 125 x 1000 mm
3 x 150 x 1000 mm
3 x 200 x 1000 mm
3 x 175 x 1000 mm
3 x 80 x 1000 mm
3 x 95 x 1000 mm
3 x 110 x 1000 mm
3 x 125 x 1000 mm
3 x 140 x 1000 mm
3 x 170 x 1000 mm

Kleur
zilver alum.
zilver alum.
zilver alum.
zilver alum.
zilver alum.
Oak-colored
Oak-colored
Oak-colored
Oak-colored
Oak-colored
Oak-colored
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DREMPELHULPEN

Omschrĳving
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp
Gummy Ramp

Hoogte
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
44 mm
48 mm
52 mm
56 mm
60 mm

Rubber schuin

Rubber recht

NEW

Budget

Deze handige rubberen drempelhulpen zĳn gemaakt van
100% gerecycled rubber en hebben een gewichtscapaciteit
van maar liefst 500 kg. Deze drempelhulp van rubber is
ideaal voor het overbruggen van kleinere drempels met
bĳvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel. Beschikbaar
in verschillende hoogtes en indien nodig zĳn de drempelhulpen eenvoudig met bĳvoorbeeld een decoupeerzaag
op maat te maken.

Geproduceerd van 100% gerecycled rubber materiaal. Deze
drempelhulpen zĳn van zeer hoge kwaliteit, sterk, duurzaam
en antislip. Ontworpen om elke drempel of stoeprand te
kunnen trotseren. Zeer geschikt voor buiten.
✓ Gewichtscapaciteit: 1000 kg
✓ Ideaal voor buiten gebruik
✓ Duurzame en kosteneffectieve oplossing
✓ Robuuste drempelhulp

Art.nr.
HC25RT
HC38RT
HC50RT
HC65RT
HC75RT
HC90RT
HC100RT

Omschrĳving
Rubber schuin
Rubber schuin
Rubber schuin
Rubber schuin
Rubber schuin
Rubber schuin
Rubber schuin

Hoogte
2,5 cm
3,8 cm
5 cm
6,5 cm
7,5 cm
9 cm
10 cm

Breedte
110,5 cm
110,5 cm
110,5 cm
110,5 cm
90 cm
90 cm
90 cm

NEW

Budget

Deze rubberen drempelhulpen zĳn beschikbaar in de
hoogtes 20 t/m 70 mm en hebben een hellingshoek
waarbĳ 1:10 staat. Dit betekent dat voor iedere 1 mm
omhoog er 10 mm aan lengte gerekend moet worden.

Diepte
21 cm
32 cm
41 cm
42 cm
46 cm
53,5 cm
53,5 cm

Art.nr.
HCTRP-RM20
HCTRP-RM30
HCTRP-RM40
HCTRP-RM50
HCTRP-RM60
HCTRP-RM70
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DREMPELHULPEN

Hoogte
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm

Breedte
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

Lengte
16 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

Quickramps

Aluminium hellingbaan

Drempelhulpen polyethyleen

Budget

De brandvertragende drempelhulp ofwel de Quickramps zĳn
zeer geschikt voor het overbruggen van kleine drempels.
De brandwerende modulaire drempelhulpen zĳn binnen
enkele minuten te plaatsen tegen de te overbruggen drempel
aan en weer eenvoudig weg te halen. De drempels kunnen
zowel binnen als buiten geplaatst worden en zĳn in verschillende hoogtes leverbaar, afhankelĳk uw situatie en de hoogte
van uw drempel.

Om grotere hoogteverschillen te overbruggen, bieden
modulaire hellingbanen uitkomst. Met de elementen kan
voor vrĳwel iedere situatie een passende hellingbaan
worden gerealiseerd in combinatie met een veilige leuning.
We adviseren u graag. Het aluminium platen systeem is
lichtgewicht en toch zeer duurzaam. Het systeem biedt
altĳd uitkomst, de prĳs varieerd op basis van uw situatie.

Art.nr.
HC004C
HC006C
HC008C
HC010C
HC012C
HC014C
HC016C
HC018C
HC020C
HC024C
HC028C
HC032C
HC036C
HC040C
HC044C
HC048C
HC052C
HC056C
HC060C

Hoogte
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
44 mm
48 mm
52 mm
56 mm
60 mm

Breedte
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm

Diepte
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
325 mm
325 mm

Art.nr.
FL0
FL01
FL02
FL03
FL04
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Omschrĳving
Hellingbaan recht
Hellingbaan 1 bocht
Hellingbaan 2 bochten
Hellingbaan U-vorm
Hellingbaan met platform

OPRĲPLATEN EN DREMPELHULPEN

Drempelhulpsysteem

Kit-Systemen

Onderdelen

Onderdelen

De HomeCare Innovation drempeloplossingen zĳn deels
voorgemonteerde drempeloplossingen voor binnens- en
buitenshuis. Met dit systeem kunnen hogere drempels
worden aangepast t.o.v. Gummy Ramps. De breedtemaat
is op maat te bestellen van 75 cm tot 125 cm.

De KIT -systemen zĳn deels kant-en-klare oplossingen voor
in en om het huis. Dit systeem is de ideale oplossing voor
het overbruggen van lage tot middelhoge obstakels zowel
in als rondom het huis. Enkel verkrĳgbaar in het lichtgrĳs.
Dit kit-systeem is ontworpen voor binnen en buitensituaties,
uitgevoerd met het Slip-Stop element voor maximale
slipvastheid.

✓ Altĳd passend te monteren
✓ Geluiddempend door massieve opbouw
✓ Robuust tot 8000 kg/m2
✓ Anti-slip oppervlak
✓ Optimale waterafvoer
✓ Eenvoudige montage
✓ Inclusief materiaal voor bevestiging op de ondergrond

Art.nr.
SHKIT018
SHKIT034
SHKIT036
SHKIT054
SHKIT072
SHKIT090
SHKIT108
SHKIT126
SHKIT144

Omschrĳving
Breedte
Set 1 binnen
75 t/m 125 cm
Set 1 binnen
75 t/m 125 cm
Set 2 binnen
75 t/m 125 cm
Set 3 binnen
75 t/m 125 cm
Set 4 binnen
75 t/m 125 cm
Set 5 binnen
75 t/m 125 cm
Set 6 binnen 75 t/m 112,5 cm
Set 7 binnen
75 t/m 100 cm
Set 8 binnen
75 t/m 87,5 cm

Hoogte
1,8 t/m 2 cm
1,8 t/m 3,4 cm
3,8 t/m 5,4 cm
5,6 t/m 7,2 cm
7,4 t/m 9 cm
9,2 t/m 10,8 cm
11 t/m 12,6 cm
12,8 t/m 14,4 cm
14,6 t/m 16,2 cm

✓ Geluidsarm
✓ Watervoer optimaal
✓ Robuust
✓ Brandveilig tot +300 graden
✓ Eenvoudig te installeren
✓ 100% Gifvrĳ & PVC-vrĳ
✓ Ideaal voor lage drempels en obstakels van 1 tot 15 cm

Diepte
13,5 cm
25 cm
24,5 cm
37 cm
50 cm
62,5 cm
75 cm
75 cm
100 cm

Art.nr.
ESKIT1
ESKIT2
ESKIT3
ESKIT4
KITN1
KITN2
KITN3
KITN4
KITN5

Hoogte
1 t/m 4 cm
4 t/m 7,5 cm
7,5 t/m 11 cm
11 t/m 15 cm
1,8 t/m 5,5 cm
3,6 t/m 9,1 cm
7,2 t/m 12,7 cm
10,8 t/m 16,3 cm
14,4 t/m 19,9 cm

Scan de QR en bekĳk alle mogelĳkheden
van het modulaire drempelsysteem.
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DREMPEL ONDERDELEN

Breedte
75 cm
75 cm
75 cm
75 cm
75 t/m 100 cm
75 t/m 100 cm
75 t/m 100 cm
75 t/m 100 cm
75 t/m 100 cm

Diepte
25 cm
50 cm
75 cm
100 cm
25 cm
50 cm
75 cm
100 cm
125 cm

Stepless Lite

Careslope

Koolstofvezel oprĳplaat

Glasvezel oprĳplaat

Het voordeel van Stepless Lite ten opzichte van de aluminium
oprĳplaten is het verschil in gewicht. De Stepless Lite is
vervaardigd uit lichtgewicht koolstofvezel en is daardoor
gemakkelĳker hanteerbaar. De Stepless Lite is tevens voorzien
van anti-slip oppervlak. Als accessoire is een tas leverbaar die
achterop de rolstoel kan worden geﬁxeerd, waarin de 70 en
85 cm versie in kan worden meegenomen.

De CareSlope lichtgewicht wegen slechts enkele kilo’s
dankzĳ het gebruikte glasvezel en aluminium materiaal.
De oprĳplaten wegen tussen de 3-15 kilo afhankelĳk van
de lengte van de oprĳplaat. De oprĳplaat is binnen enkele
seconden klaar voor gebruik en er is geen installatie vereist.
Daarnaast is de oprĳplaat eenvoudig opvouwbaar en is hĳ
aan beide zĳden voorzien van handvatten waardoor u de
oprĳplaat makkelĳk met u mee kunt nemen.

Art.nr.
GM30100-070
GM30100-085
GM30100-125
GM30100-165
GM30100-205

Omschrĳving
Oprĳplaat
Oprĳplaat
Oprĳplaat
Oprĳplaat
Oprĳplaat

Lengte
70 cm
85 cm
125 cm
165 cm
205 cm

Gewicht
3,5 kg
4 kg
6 kg
7,5 kg
9,5 kg

Art.nr.
CS - 65
CS - 100
CS - 120
CS - 150
CS - 175
CS - 200
CS - 240
CS - 285

Belasting
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg

10

Lengte
6,5 cm
10 cm
12 cm
15 cm
17,5 cm
20 cm
24 cm
28,5 cm

OPRĲPLATEN

Breedte
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm

Capaciteit
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg

Extra breed

Oprĳgoten

Oprĳplaat

Inschuifbaar

De oprĳplaat is het best te gebruiken als die permanent vast
ligt. Op de oprĳplaat zit een antislip laag zodat hĳ meer
comfort en veiligheid biedt voor de gebruiker en verzorger.
De oprĳplaat is goed te gebruiken voor rolstoelen, scootmobiels en elektrische rolstoelen.

Uitschuifbare oprĳgoten, geschikt voor het overbruggen
van drempels van verschillende hoogtes. Door de oprĳgoten uit te schuiven kan de juiste lengte en hellingshoek
worden bepaald. Na het uitschuiven hoeven er geen
onderdelen te worden geﬁxeerd, de oprĳgoten zĳn direct
klaar voor gebruikt. De bovenzĳde steunt af op de drempel,
de onderzĳde op de ondergrond.

Art.nr.
GM30030.100
GM30030.125
GM30030.150
GM30030.200
GM30030.300
GM30040.150
GM30040.200
GM30040.250
GM30040.300

Omschrĳving
Wide Plain Ramp
Wide Plain Ramp
Wide Plain Ramp
Wide Plain Ramp
Wide Plain Ramp
Wide Folding Ramp
Wide Folding Ramp
Wide Folding Ramp
Wide Folding Ramp

Lengte
100 cm
125 cm
150 cm
200 cm
300 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm

Breedte
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm

Gewicht
9,7 kg
12,1 kg
14,4 kg
19,1 kg
28,6 kg
17,5 kg
22,2 kg
26,9 kg
31,7 kg

Art.nr.
HCT090
HCT120
HCT200
HCT200-3
HCT300
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Lengte
90 cm
119 cm
202 cm
199 cm
288 cm

Binnenbreedte
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm
19 cm

OPRĲPLATEN EN OPRĲGOTEN

Gewicht
2,8 kg
3,7 kg
5,6 kg
6,5 kg
8,2 kg

Relaxa

Bathing Cushion

Badlift

Badlift (40 cm)

De Relaxa badlift is een gemotoriseerde badlift ontworpen
voor personen die moeite hebben met het in en uit bad
gaan. Met de Relaxa Lift wordt baden weer veilig en eenvoudig. Middels twee knoppen kan de badende persoon zich in
en uit het bad laten tillen wanneer deze heeft plaatsgenomen
op de versterkte Polypropylene zitband Inclusief gratis
afstandsbediening en thermometer.

De Bathing Cushion badlift laat u geheel tot op de bodem
van het bad zakken. Ook de lucht in de rugleuning
verdwĳnt, waardoor de beenruimte gelĳk blĳft. Na het
baden tilt het kussen u rustig en gelĳkmatig weer uit bad.
Door de badlift niet geheel leeg te laten lopen creëert u
een zachte ondergrond en daardoor meer comfort in uw
bad.

✓ Zakt tot op de bodem
✓ Met veilige draagriem
✓ Gratis afstandsbediening en thermometer
✓ Bad is eenvoudig vrĳ te maken
✓ Werkt op een accu
✓ Douchekap is alleen nodig als u gaat douchen

✓ Compressor op accu’s, hierdoor is de lift veiliger
in gebruik
✓ Ruim kussen klemt tussen de badranden,
biedt meer stabiliteit
✓ Eenvoudig in bad te plaatsen met zuignappen
✓ Geschikt om mee op reis te nemen
✓ Standaard geleverd incl. handbediening, voorzien van
zuignappen voor het vastzetten op de badrand of muur

Art.nr.
A60009

Omschrĳving
Relaxa badlift

Belastbaar tot
127 kg

Art.nr.
HB0120
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BADLIFTEN

Omschrĳving
Bathing Cushion badlift

Belastbaar tot
150 kg

Zithoogte
40 cm

Molly bather

Petermann

Badlift

Badlift

De Molly Bather is een badlift die aan al uw eisen voldoet. Hĳ
is zeer handig in gebruik en zorgt ervoor dat u weer zelfstandig een bad kunt nemen. U neemt op het zitvlak plaats en u
zakt recht naar beneden.

De Petermann Badlift past in bĳna elke badkuip.
De rugleuning is kantelbaar zodat de gebruiker rechtop kan
blĳven zitten, alsmede comfortabel achteruit liggen. De
Petermann badlift staat zeer stabiel, heeft een roest-vrĳ
frame en kan in één stuk, compact opgevouwen worden.

Oplaadbaar batterĳ pakket
Waterbestendig
Zachtaardig bediening
Heeft een eigen zitting voor het drogen en voor het verlaten
van het bad
✓ Ontworpen met de hulp van erkende therapeuten
✓
✓
✓
✓

Art.nr.
A60009M

Hoogte
50 cm

Breedte
46 cm

Diepte
22 cm

✓ Rugleuning is vast te zetten
✓ Rugleuning beweegt indien gewenst mee
✓ Gemaakt van roest-vrĳ staal
Art.nr.
PM6248118
PM6248118-6
PM6258122
PM6248122-6

Capaciteit
140 kg
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BADLIFTEN

Hoogte
7-48 cm
7-48 cm
7-58 cm
7-58 cm

Kleur
blauw
wit
blauw
wit

Breedte
55 cm
55 cm
58 cm
58 cm

Diepte Capaciteit
39 cm
170 kg
39 cm
170 kg
39 cm
140 kg
39 cm
140 kg

Easy Riser

Elegance

Instapbad

Instapbad

Het Easy Riser instapbad is een stĳlvol ligbad met liftsysteem.
Daarnaast is de Easy Riser ergonomisch ontworpen, beschikt
hĳ over een gemotoriseerde zitting in het bad en een mooi
glazen paneel. Tĳdens het ontwikkelen van het instapbad is er
veel nagedacht over comfort en veiligheid. De ergonomische
rugleuning beweegt tegelĳkertĳd met de zitting waardoor u
nu op een geleidelĳke manier in een comfortabele positie de
zitting langzaam naar de bodem van het bad kan laten zakken.

Dit instapbad heeft standaard 5 jaar garantie en een waterdicht garantie van 10 jaar, afvoer- en overloopsifon is allemaal
inbegrepen en standaard in de fabriek al geïnstalleerd. Het
bad beschikt over een voorpaneel en een zĳpaneel, afhankelĳke van de montagezĳde, extra bad panelen zĳn bĳ ons te
verkrĳgen.

✓
✓
✓
✓
✓

Vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester (GVP), zuuren loogbestendig. Het bad kan vrĳstaand worden geplaatst,
zonder vloer- of wandbevestiging.

Modern en stĳlvol ontwerp
Lage instapdrempel
Gemotoriseerde zitting met rugleuning
Brede glazen deur
Inclusief afstandsbediening

Art.nr.
ER-IB01

Hoogte
75 cm

Breedte
170 cm

✓ Binnenruimte met comfortabele zitting
✓ Lage instaphoogte
✓ Brede deur met hendel zonder lichamelĳke
inspanning te sluiten
✓ Slipvaste bodem voorkomt valpartĳen of ongelukken
Diepte
59 cm

Art.nr.
HC2DP1150
HC2DP1400

Capaciteit
285 liter
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INSTAPBADEN

Breedte
68 cm
68 cm

Lengte
115 cm
140 cm

Hoogte
90 cm
90 cm

Gentona

Gemini

Instapbad met stoellift

Verpleegbad

De Gentona is speciﬁek ontworpen voor intensieve zorgomgevingen en is volledig in de hoogte verstelbaar. De
Gentona zorgt voor een veilige en comfortabele werkhoogte voor verplegend personeel. De eenvoudig schoon te
maken oppervlakken helpen het risico op kruisbesmetting
te verminderen. Het aangedreven transferzitje wordt op een
gemakkelĳke hoogte neergelaten voor toegang tot een
rolstoel of badlift en beweegt de persoon in bad zachtjes in
en uit het bad. De Gentona is een van de diepste instapbaden in zĳn soort en biedt de gebruiker een volledig automatische en veilige toegang tot het bad.

Het Gemini hoog laag bad is langer, breder en dieper met
een geïntegreerd platform om het baden eenvoudig en veilig
te maken, voor zowel de bader als voor de verzorger. Het
Gemini hoog laag bad is een ideale oplossing voor grotere
kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast is de Gemini
een uniek en indrukwekkend bad in zĳn soort, dit dankzĳ het
unieke liftsysteem van het bad.
✓ Extra lang, ruimtelĳk bad voor volwassenen en
grote kinderen
✓ Uniek hoog laag liftsysteem waardoor verplegers op
aangename hoogte kunnen werken
✓ Aanpasbare badruimte doormiddel van beweegbare
voeten rug verdelers
✓ Eenvoudige installatie
✓ Extra veiligheid gedurende de liftbeweging
✓ BioCote technologie tegen superbacteriën

✓ Eenvoudige toegang tot het bad dankzĳ de ingebouwde
stoel- en beenlift
✓ De stoel beweegt automatisch in en uit het bad
✓ Back-up batterĳ standaard meegeleverd
Art.nr.
Gent1500
Gent1700

Badlengte
150 cm
170 cm

Liftcapaciteit
150 kg
150 kg

Watercapaciteit
230 liter
230 liter

Art.nr.
G2000
G1700
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Breedte
80 cm
75 cm

Lengte
200 cm
170 cm

INSTAP- EN VERPLEEGBADEN

Hoogte
67,4 t/m 139,6 cm
67 t/m 123 cm

Capaciteit
165 kg
150 kg

Pal

Pandapool

Portable zwembadlift

Zwembadlift

Geschikt voor zelfstandige bediening of eventuele bediening door een hulpverlener. Er zĳn drie verschillende types
Splash zwembadliften leverbaar, welke kunnen worden
afgestemd op het niveau van de vloer ten opzichte van het
water en badrand. Levering inclusief armleuningen, voetensteun, veiligheidsriem en acculader.

De pandapool zwembadlift is dé ideale mobiele zwembadlift.
De lift is eenvoudig via de afstandsbediening te bedienen en
vergt slechts minimale inspanning van de bestuurder.
De zwembadlift heeft een gewichtscapaciteit van maar liefst
150 kg en is uitgerust tot de maximale veiligheidsgraad.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Eenvoudige bediening door elektrische aandrĳving
van zĳwaartse en verticale beweging
✓ Volgeladen accu tot ca. 30 keer bruikbaar
Mogelĳke accessoires:
- Montageset t.b.v. stretcher
- All-weather cover t.b.v. Splash
- Extra verankering t.b.v. Splash
- Mariner
- Extra accu
- Acculader
Art.nr.
PAL
PAL-HILOW
PAL-SPA

- Accu-cover
- Stabiliteitsvest
- Extra veiligheidsriem
- Elektriciteitssnoer
- Afstandbediening

Omschrĳving/situatie
Type PAL (standaard situaties)
Type PAL Hi/Lo

(standaard/ hogere zwembadranden)

Type PAL Spa (hogere zwembadranden)

Bevat een noodknop
Automatisch remsysteem
Infrarood gronddetectie
Bevat een batterĳ van 12V
Bevat een vermogen van 24V
2-punts veiligheidsgordel
Hoofdsteun
Afneembare beenhouder

Mogelĳke accessoires:
- 4- of 5-punts veiligheidsgordel
- Grondbevestigingddet
- Beschermhoes

Belastbaar tot
135 kg
135 kg

Art.nr.
PANDAPOOL

135 kg
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ZWEMBADLIFTEN

Capaciteit
150 kg

Blooming 1060

Blooming R770

Bidetsysteem

Bidetsysteem

Topmodel met afstandsbediening. Alle functies die u wenst in
een bidet, prachtig design dat aansluit op elk toilet. Geen
zĳbediening maar alle functies te bedienen met de afstandsbediening. Innovatieve technologie en goede droging.

Levering inclusief draadloze afstandsbediening
met wandmontageplaat.

Functies & eigenschappen:
- Bidet Functie
- Lady Douche
- Verwarmde lucht
- Aluminium coated anti
bacteriële sproeikop
- Regelbare waterdruk
- Instelbare watertemperatuur
- Automatisch zelfreinigende
sproeikoppen
- Verwarmde zitting
- Massage pulsatie
- Soft close zitting

Art.nr.
A80041

Omschrĳving
Blooming 1060

-

Veilig, duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Ook heeft het Bidetsysteem een lange levensduur en een uitstekende prĳs-kwaliteitverhouding.

Soft close bril
Energie besparingsfunctie
Zelf diagnose
Gebruikers sensor
Oscillerende sproeikop
voor optimale reiniging
Perfecte pasvorm voor
ieder toilet
LED NightLite
Afstandsbediening
2 jaar garantie!

Functies & eigenschappen:
- Bidet Functie
- Lady Douche
- Verwarmde lucht
- Aluminium coated Anti
bacteriële sproeikop!
- Regelbare waterdruk
- Instelbare watertemp.
- Automatisch zelfreinigende
sproeikoppen
- Verwarmde zitting
- Massage pulsatie
Art.nr.
A80040

Belastbaar tot
140 kg
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BIDETS

Omschrĳving
Blooming R770

-

Soft close zitting
Soft close bril
Energie besparingsfunctie
Zelfdiagnose
Gebruikers sensor
Oscillerende sproeikop
voor optimale reiniging
- Perfecte pasvorm voor
ieder toilet
- LED NightLite
- Afstandsbediening
Belastbaar tot
140 kg

Aerolet Type SF

2000 series

Toiletlift

Douchezitje

Belangrĳk voordeel van de Aerolet toiletlift is de aanpasbaarheid aan de gebruiker. Zo wordt de Aerolet toiletlift afgesteld
op de onderbeenlengte van de gebruiker en op de mate van
rompstabiliteit. Uitgaande van een normale opsta-beweging,
biedt de Aerolet toiletlift de ideale ondersteuning om deze
beweging te realiseren. Hierbĳ wordt de romp voorwaarts
bewogen en het zwaartepunt boven de voeten gebracht,
terwĳl knie- en heupgewricht zich synchroon strekken.

Zeer praktisch opklapbaar douchezitje met comfortabele
zachte zit, met name dankzĳ de extra kussens op de
rugleuning, de zitting en de armsteunen. Aan de muur te
bevestigen en eenvoudig in te klappen tegen de muur
wanneer het douchezitje niet gebruikt wordt.
✓ Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
✓ Comfortable zachte zitting & rugleuning
✓ Standaard voorzien van steunpootjes
✓ Belastbaar tot 158 kg
✓ Wit frame met lichtgrĳze polstering

✓ Optimale ondersteuning van de normale opstabeweging
✓ Stabiele zithouding door continue contact met de vloer
✓ De normale (diepe) zithouding bevordert de defecatie
✓ Armsteunen (evt. opklapbaar) zĳn in hoogte verstelbaar
✓ Te combineren met Blooming bidetsystemen
✓ Eenvoudig in gebruik
✓ Geschikt voor standaard en verhoogde toiletpot

Art.nr.
AER-02
AER-43, 44, 45, 46
AER-36/37

Art.nr.
02000P
02010P
02130P

Omschrĳving
Aerolet toiletlift type SF
Verhogingset voor plaatsing op verhoogde
toiletpotten (keuze uit 2, 4, 6 en 10 cm)
Opklapbare armsteun (links/rechts)
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BIDETS

Omschrĳving
Diepte
Opklapbaar douchezitje compact
36,5 cm
Opklapbaar douchezitje standaard 41,5 cm
Opklapbaar douchezitje met
48,5 cm
rug- en armleuning

Breedte
38 cm
46 cm
59,2 cm

4000 series

Seahorse

Douchezitje

Toiletstoel (verrĳdbaar)

Handige opklapbare douchezitrugleuning en inklapbare
armsteunen. De zitting is volledig in hoogte verstelbaar tot op
8 verschillende hoogtes. Brede zitting van 582 mm en een
gewichtscapaciteit van maar liefst 254 kg!

De Seahorse Plus douche- en toiletstoel is volledig verstelbaar en ondersteunend, de toiletstoel kan boven het toilet
geplaatst worden of er kan gebruik gemaakt worden van
een verwĳderbare toilet-emmer. Deze douche- toiletstoel
is kantelbaar, dit zorgt ervoor dat het douchen en baden
soepel en zonder moeite verloopt.

✓ Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
✓ Comfortable zachte zitting & rugleuning
✓ Standaard voorzien van steunpootjes
✓ Levering inclusief extra paar steunpootjes
✓ Belastbaar tot 253 kg.
✓ Wit frame met lichtgrĳze polstering

Art.nr.
04270P
04200P
04230P
04240P
04260P

Omschrĳving
Douchezitje standaard
Douchezitje U-vorm
Douchezitje met rugleuning
Douchezitje met rugleuning extra breed
Douchezitje U-vorm met rugleuning

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diepte Breedte
58,5 cm
46 cm
48,6 cm
46 cm
58,5 cm
46 cm
58,5 cm
58 cm
57,6 cm
58 cm

Tot 100 mm in hoogte verstelbaar
In hoogte verstelbare en inklapbare voetsteunen
In hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
Heupgordel
Verwĳderbare armsteunen
Verwĳderbare toiletemmer
Geschikt voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar

Art.nr.
HCN72012
HCN72024
HCN72024
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Omschrĳving
Klein
Medium
Groot

Breedte
532 mm
586 mm
692 mm

DOUCHEZITJES EN TOILETSTOELEN

Belastbaar tot
63,5 kg
102 kg
152 kg

Flora

Butler

Douche-toiletstoelen

Kledinglift

Lichtgewicht aluminium frame; Inclusief kunststof toiletemmer;
Voetensteunen hoogte verstelbaar, zwenkbaar en afneembaar; Opklapbare armleuningen voor makkelĳke zĳwaartse
transfers; Achterwielen met remfunctie. Ook als zelfrĳder
leverbaar.

Butler is een in hoogte verstelbare kledingstang / Garderobelift, bediend via een afstandsbediening. De kledingstang
gaat omlaag en omhoog in een boogbeweging en is
voorzien van een anti-collision safety stop-functie. Discreet
en zeer stil, de Butler is ideaal voor zittende gebruikers of
voor mensen met een beperkt mobiliteit.

Armleuningen opklapbaar
Voetensteun in hoogte verstelbaar en demontabel
Lichtgewicht aluminium frame
Achterwielen voorzien van remsysteem
Levering inclusief kunststof toiletemmer
Verstelbare zithoogte (50-54 cm.)
Verschillende zitbreedtes verkrĳgbaar:
38 cm, 45 cm, 50 cm en 55 cm
✓ Gewichtscapaciteit: 130 kg, 150 kg, 150 kg, of 200 kg

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Art.nr.
Flora
Flora

Omschrĳving
type zelfrĳder
standaard, verrĳdbaar

ZELFRĲDER

Belastbaar tot
125 kg
125 kg

✓ Kan eenvoudig worden ingepast in nieuwe
of bestaande kasten
✓ Eenvoudig in de kast geplaatst
✓ Verlaagt kleding uit de kledingkast binnen handbereik
✓ De motorunits nemen weinig ruimte in beslag
✓ Keuze uit handbediening via kabel of afstandsbediening
✓ Stĳlvol en discreet ontwerp
✓ Zeer stille motoren
✓ Geïntegreerde veiligheidsstop bĳ botsing

Zithoogte
50 - 54 cm
50 - 54 cm

Art.nr.
HCBUTLER720
HCBUTLER722

Breedte (min/max)
54,5/156,8 cm
54,5/156,8 cm

VERRĲDBAAR
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DOUCHE-TOILETSTOEL EN KLEDINGLIFT

Capaciteit
30 kg
30 kg

Camel, Elk & Eagle
Sta-op lift

De sta-op liften zĳn een efﬁciënt en kostenbesparend
hulpmiddel voor medewerkers in de zorg en partners van
personen met een handicap. De sta-op lift is een hulpmiddel
om mensen die gevallen zĳn op een relatief eenvoudige
manier weer in zitpositie te helpen, zonder daarbĳ de rug te
zwaar te belasten. Door de compacte afmetingen van het
opgeblazen kussen is de sta-op lift goed bruikbaar in kleinere
ruimtes, zoals douche- en toiletruimtes.
Art.nr.
HK3001
HE0033
EAGLE

Omschrĳving
CAMEL sta-op lift
ELK sta-op lift
EAGLE sta-op lift

Belastbaar tot
320 kg
450 kg
220 kg

Kussen
6,6 kg
3,6 kg
4,5 kg

✓ Portable systeem, geschikt voor gebruik in binnen en
buitensituaties en op verschillende verdiepingen
✓ Voorkomt overbelasting van de rug en nek
✓ Eenvoudig in gebruik en bediening
✓ Lichtgewicht; makkelĳk mee te nemen
✓ Snel opblaasbaar met de compressor met accu
✓ De Elk is belastbaar tot maar liefst 450 kg, de Camel
tot 320 kg en de Eagle tot 220 kg.

Compressor
6 kg
6 kg
6 kg

CAMEL

EAGLE
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STA-OP LIFTEN

ELK

Design Line

Sidelift

Wastafellift

Werkbladlift

De Design Line wastafellift heeft een elegant design en is
gemakkelĳk te reinigen. De spiegel en de verlichting volgen
elke beweging van het liftsysteem en alles is netjes weggewerkt.

SIDELIFT 6400 is een rechte, gemotoriseerde werkbladlift.
Kasten kunnen onder de gehele lift of onder bepaalde
secties worden gehangen. Krachtige motoren (400 kg
hefvermogen) bevinden zich aan de korte zĳden. De
motoren werken traploos en stellen het werkblad snel en stil
op de gewenste hoogte in. De lift is uitgerust met een
betrouwbaar veiligheidssysteem dat een veilige werking
garandeert zonder enig risico van beknelling onder de lift.
Zodra de lift besteld is bereid de fabriek de lift alvast zo
goed mogelĳk voor zodat de installatie eenvoudig verloopt.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Handbediening met spiraalkabel
Spiegeldikte 4 mm incl. bevestigingsklemmen
Verlichtingsunit met 3 spots (zonder schakelaar)
Mengkraan met een lange bedieningshendel
Flexibele aan- en afvoerslangen .
Diepte wastafel: 60,0 cm
Totale diepte: 72,0 cm

Art.nr.
HI415-01
HI415-03
HI415-10
HI415-11
HI415-15
HI417-01
HI417-03
HI417-10

Diepte
63,5 cm
69,5 cm
69,5 cm
58,9 cm
69,5 cm
61,2 cm
67,2 cm
67,2 cm

Breedte
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
71,5 cm
71,5 cm
71,5 cm

Art.nr.
HI417-11
HI417-15
HI433-01
HI433-03
HI433-10
HI433-11
HI433-15

Diepte
56,6 cm
67,2 cm
64,6 cm
70,6 cm
70,6 cm
60 cm
70,6 cm

Breedte
71,5 cm
71,5 cm
62 cm
62 cm
62 cm
62 cm
62 cm
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✓ Gemotoriseerde, rechte werkbladlift met zĳmotoren
✓ Kasten kunnen onder het gehele werkblad of onder
bepaalde delen worden opgehangen
✓ In hoogte verstelbaar 70-100 cm boven de vloer (excl.
bovenste plank)
✓ 400 kg hefvermogen
✓ Veiligheidsschakelaar onder kasten en waar ruimte
is voor knieën
✓ Bedieningsknop
Art.nr.
HC6400HA

DIVERSE LIFTEN

Omschrĳving
Vloergemonteerd

Breedte
59 t/m 240 cm

Verti & Indiago

MK 3

Bovenkast lift

Benenlift

VERTI is een elektrisch systeem dat kastplanken snel en
geruisloos naar of van het werkoppervlak omhoog en omlaag
brengt. De inhoud van de kast is toegankelĳk zonder de deur
te hoeven openen. Wanneer het wordt neergelaten, wordt
een gedeelte van het werkblad vrĳgelaten voor de planken.
De beweging kan op een optionele hoogte worden gestopt.

De unieke benenlift MK3 helpt personen met beperkte
kracht in de benen zelfstandig het bed in te stappen. Het
frame van de benenlift heeft afgeronde vormen en een
geïntegreerde handgreep ter ondersteuning. De benenlift
kan op praktisch ieder bed worden gemonteerd. Montage
neemt slechts enkele minuten in beslag.

InDIAGO is een gemotoriseerd hefsysteem dat in een gebogen beweging naar de voorkant van het werkoppervlak wordt
neergelaten. De beweging kan op elke hoogte worden
gestopt.

✓
✓
✓
✓

Verlaagt het opbergrek verticaal tot het bovenste bord
In neergelaten ruimte is er vrĳe ruimte op het werkblad
Geïnstalleerd in een nieuwe of bestaande kast
Veiligheidsplaat stopt het neerlaten als het in contact
komt met een object op het onderligende oppervlak
✓ Bedieningsknop
✓ Veiligheidsschakelaar
✓ Motorkap met ingebouwde veiligheidsschakelaar
✓
✓
✓
✓

Art.nr.
Omschrĳving
HCDIAGO504
diagonaal
HCINDIAGO504 diagonaal
HCVERTI830
verticaal

Breedte
Hoogte
Diepte
max. 110 cm 70 - 110 cm
26 - 40 cm
40 - 100 cm 70 - 85 cm
26 - 31 cm
40 - 100 cm 70 - 110 cm 26,5 - 31 cm
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Eenvoudig in gebruik
Bredere benensteun is optioneel leverbaar
Geïntegreerde handgreep met afgeronde vormen
Leverbaar in een linkse of rechtse versie, afhankelĳk
van de positie van het bed

Art.nr.
A30001-L
A3000-R
A3001-L
A3001-R

DIVERSE LIFTEN

Omschrĳving
Benenlift MK3
Benenlift MK3
Brede beensteun
Brede beensteun

Type
Links
Rechts
Links
Rechts

Mobilia

Venice

Verpleegbed

Verpleegbed

Verpleegbed type Mobilia heeft een uniek draaisysteem,
waardoor de transfer in en uit bed wordt vergemakkelĳkt.
De rugleuning, het voetendeel en de draaibeweging zĳn
elektrisch verstelbaar. In zĳn totaliteit is het Mobilia bed
de optimale oplossing voor een scala van de meest
uiteenlopende verplegingsbehoeften.

Het Venice verpleegbed is het ideale verpleegbed voor het
eenvoudig in- en uit bed stappen. Dankzĳ de unieke
liftbeweging wordt u doormiddel van een afstandsbediening vanaf een liggende positie in een bĳna volwaardige sta
positie geplaatst. Het uit bed stappen is voor vele ouderen
en gehandicapten nog nooit zo makkelĳk geweest. U stapt
in- en uit bed vanaf de voetkant van het bed, dankzĳ deze
liftbeweging wordt naast het opstaan de transfer naar
bĳvoorbeeld een rolstoel of een rollator ook een stuk
gemakkelĳker.

✓ Sta-op functie
✓ Lighoogte elektrisch verstelbaar van 40 tot 80 cm
(type Casa zelfs vanaf 30 cm)
✓ Eenvoudige bediening
✓ Fraaie houtkleurige ombouw
✓ Duitse kwaliteit
✓ Verkrĳgbaar in 3 verschillende varianten
✓ Mobilia Casa is onderrĳdbaar met tillift
✓ Leverbaar in 5 verschillende kleuren:
(eiken-, noten-, kersen-, esdoorn- en beukenhout)
Art.nr.
Mobilia Casa
Mobilia Integra
Mobilia Cura

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Capaciteit
100 kg
100 kg
100 kg

Sta-op functie
Buigingshoek van knieën 0 tot 38º
Kantelhoek bovenbeensteun 0 tot 15º
Elektrische rugleuning 0 tot 74º
Voetkantelhoek 0 tot 17º
Eenvoudige bediening
Eenvoudig verrĳdbaar zonder gereedschap

Art.nr.
HC-YSALYDE-FE
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VERPLEEGBEDDEN

Capaciteit
225 kg

Transfer- /glĳplank

Bed/stoel tafel

Beasy & Glideboard

Slaapkamer

De verschillende types glĳplanken vergemakkelĳken de
transfer vanuit bĳvoorbeeld een rolstoel naar een douchestoel. De glĳplank vormt hierbĳ een brug tussen de twee
stoelen. Om de transfer verder te vergemakkelĳken zĳn
bepaalde types uitgevoerd met een draaischĳf. Onderstaande tabellen is een overzicht van de verkrĳgbare types en
bĳbehorende speciﬁcaties

Eenvoudig zonder gereedschap in elkaar te zetten na
ontvangst, de bed/stoel tafel is volledig in hoogte verstelbaar naar persoonlĳke voorkeur, daarnaast is de tafel tot
45° kantelbaar. Ideaal hulpmiddel voor tĳdens het eten of
drinken in bed of op een stoel.

Art.nr.
Omschrĳving Lengte
A80900
Beasy Trans 102 cm
A80901 Beasy Glyder
80 cm
A80902
Beasy II
68 cm

Art.nr.
A80910
A80910
A80903
A80904
A80905

Belastbaar tot
200 kg
200 kg
200 kg

Omschrĳving
Silver glĳplank M
Silver glĳplank L
Bananashape glĳplank
The Great glĳplank
The Biggest glĳplank

Gewicht
2,9 kg
2,5 kg
2,0 kg

Diameter
30 cm
25 cm
30 cm

Lengte
68 cm
85 cm
68 cm
80 cm
100 cm

✓ In hoogte verstelbaar
✓ Kan makkelĳk verplaatst worden d.m.v. wieltjes die
vastzitten aan de onderkant van de tafel
✓ Er word gebruik gemaakt van een ribbel patroon dat
knoeien met eten en drinken moet voorkomen
✓ De tafel kantelt tot 45 graden
✓ Het product is ook voorzien van een stalen frame

Art.nr.
HCM15691
HCM66832
HCM99394
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Hoogte
52 - 82 cm
70 - 90 cm
71 - 91 cm

TRANSFERPLANKEN EN BED/STOEL TAFEL

Oppervlak
53 x 40 cm
83 x 40 cm
100 x 48 cm

Rollator

Douche/bad stoel

Mobiliteit

Obesitas

De Gepard rollatoren hebben een antractiet grĳs aluminium
frame die eenvoudig op te vouwen is zodat deze niet te veel
ruimte in beslag nemen. De rollatoren hebben een extra vakje
aan de zĳkant om eventuele krukken in te kunnen plaatsen.
Verder beschikken de rollatoren over een rugleuning en een
handig afneembare tas die gebruikt kan worden als boodschappentas. De rollatoren zĳn voor zowel binnen als buiten te
gebruiken en de handvaten zĳn eenvoudig tot de juiste in te
stellen. De rollatoren zĳn uitgerust met 2 vergrendelbare
remmen aan de achterwielen.

Biedt ondersteuning voor mensen die niet stabiel staan of
minimale houvast hebben. De douche stoel vergemakkelĳkt
de dagelĳkse hygiëne voor zware patiënten, door-middel
van zĳn lage gewicht en extreme stabiliteit. Het heeft een
sterk stalen frame. Daarnaast is de douchestoel uitgerust
met antislip pootjes voor extra gebruiksveiligheid.

Art.nr.
HC312302
HC312201
HC312307
HC312374
HC312401
HC312410

Omschrĳving
Leopard
Tiger
Buffalo
Lion
Gepard
Jaguar

Hoogte
74/102 cm
95/120 cm
74/102 cm
90/112 cm
74/102 cm
83,5/94,5 cm

✓
✓
✓
✓

Breedte Capaciteit
60 cm
150 kg
62 mm
150 kg
69 mm
200 kg
68 mm
200 kg
60 mm
150 kg
54,5 mm
100 kg

Art.nr.
HCL96749
HCN73119

Taima Rollator
✓
✓
✓
✓

Makkelĳk in huis te gebruiken
Extra brede zitting
Met arm en rugleuning
In hoogte verstelbaar

Hoogte
48 - 63,5 cm
45 - 60 cm

Kantelhulp
Zachte ergonomische handvatten
Zachte extra grote banden met ruw proﬁel
Bevat een stokhouder en een boodschappen nettas

Art.nr.
HC200107
A80901

Gewicht
8,2 kg
5,5 kg

Capaciteit
150 kg
150 kg
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ROLLATORS EN OBESITAS

Oppervlak
48 x 33 cm
68 x 46 cm

Capaciteit
254 kg
318 kg

XL Toiletstoel

Toiletbeugels RVS

Obesitas

Toilet hulpmiddelen

Verhoogd de toilet en zorgt voor maximale ondersteuning
tĳdens het zitten. Royaal ontworpen en hoger dan uw reguliere wc-bril, de Extra brede vloer vaste Mowbray wc-bril &
Frame is geschikt voor uw bariatrische toilet. Voor een totale
gemoedsrust en stabiliteit kan de toiletstoel in de vloer
geschroefd worden. Deze sterke ondersteunende wc-bril
maakt het op en afstappen van uw toilet veel gemakkelĳker,
dankzĳ de hoogte.

Deze opklapbare toiletbeugel set is het ideale hulpmiddel
voor extra ondersteuning op het toilet. Wanneer u zich niet
helemaal stabiel meer voelt bĳ het opstaan of gaan zitten
bieden deze beugels zeker uitkomst. De beugel is eenvoudig
te installeren. De beugels beschikken over een maximaal
gebruikersgewicht van maar liefst 150kg! Kan worden gebruikt
i.c.m. bidetsystemen of met een normale wc bril. Wordt
vastgeklemd tussen de pot en de bril of het bidetsysteem.

✓
✓
✓
✓

Biedt extra ondersteuning
In hoogte verstelbaar
Verﬁjnd materiaal
Makkelĳk schoon te houden
Art.nr.
HCN36342

Hoogte
43 tot 58 cm

✓ Stang diameter van 22 mm
✓ Armsteun kussens gemaakt van polyurethaan

Oppervlak
66 x 54 cm

Art. nr.
TBS123

Capaciteit
280 kg

Oppervlakte
61 x 40 tot 52 cm
71 x 40 tot 52 cm

Hartafstand
155 mm

Grĳppaal met zwenkbare handgreep die elke 45 graden vast
klikt. De handgreep is op 4 verschillende hoogtes vast te
pakken en kan in vrĳwel elke ruimte geïnstalleerd worden.
Ideaal voor onder andere in de badkamer.

✓ Zeer sterk, roestvrĳ frame
✓ Breed zitvlak met naar buiten gebogen armleuningen
✓ 10 jaar roestvrĳ garantie
Zithoogte
44 tt/m 59 cm
44 tt/m 59 cm

Armsteun Breedte
50 mm

Grĳppaal

XXL douche-/toiletstoel

Art.nr.
XXL12070
XXL12071

Tussenbreedte
490 mm

Art.nr.
PBAR

Capaciteit
325 kg
325 kg
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Omschrĳving
Wandbeugel

Hoogte
200 - 300 cm

OBESITAS EN TOILET HULPMIDDELEN

Capaciteit
136 kg
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