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De filosofie van Aqualine en Sanmedi
Aqualine producten zijn gemaakt van degelijk en sterk materiaal volgens Scandinavische normen en
uitstraling. In de Scandinavische landen gaan ze er vanuit dat een aanpassing noodzakelijk is voor alle
personen in een huisgezin, niet alleen diegene met een lichamelijke beperking. De Elektrisch verstelbare
wastafelframes, baden, douchebrancards en aankleedtafels zijn ontworpen voor veelvuldig gebruik en
eenvoudig te bedienen, zowel voor de gebruikers als hulpverleners.
✓ Met de aanpassingen voor de badkamer van Aqualine combineert Sanmedi flexibiliteit en een
modern design voor een ieder met een lichamelijke beperking.
✓ De producten zijn ergonomisch aangepast en sterk, ze bieden hulp tijdens het wassen, baden en
de toiletgang.
✓ Aqualine heeft een assortiment producten die gebruikers meer zelfstandigheid bieden, waarbij
rekening gehouden wordt met zelfredzaamheid, langer thuis kunnen blijven wonen, bevorderen
en optimaal gebruik maken van de aanwezige spierkracht.
✓ Indien staan niet meer tot de mogelijkheden behoort, biedt Aqualine de mogelijkheid om vanuit
een rolstoel ook zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren.
Dit is niet alleen prettiger voor de gebruiker, maar zorgt er ook voor dat hulpverleners minder
belast worden en er een lager ziekteverzuim.
Met de nieuwe lijn Swing wastafels en de bijbehorende Loire toiletsteunen, wordt de ruimte optimaal
benut, waardoor voor kleine badkamers waar normaal geen aanpassingen mogelijk zijn, er toch een
oplossing is.
•

•

•
•

•
•

Door gebruik te maken van de Swing wastafel wordt de hygiëne verbeterd, zelf handen wassen
na de toiletgang en het aantrekken van de kleding voor het maken van een transfer in de rolstoel
is hierdoor mogelijk gemaakt.
De swingarm verbetert de flexibiliteit doordat de wastafel in vrijwel iedere positie gedraaid kan
worden zonder dat er veel ruimte vereist is en geeft hierdoor meer bewegingsruimte voor de
(rolstoel)gebruiker en hulpverlener.
Het golf design van de Loire toiletsteun en de optioneel te plaatsen knop aan de bovenzijde
geven de gebruiker in vrijwel alle situaties de steun om een goede transfer te maken.
Blijkt er in de praktijk toch een hoog-laag verstelling noodzakelijk te zijn voor zowel de wastafel
als de toiletsteun, dan is dat te realiseren met een muurplaatje die door middel van een sling een
handmatige hoogte verstelling mogelijk maakt.
Met de kleurstelling is rekening gehouden die personen met een visuele beperking hebben.
Het materiaal bestaat uit polyeurethane kunststof dat warm aanvoelt en minder kwetsbaar is.

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Hoofdstuk 9

9.3

AQUALINE elektrisch verstelbare wastafelframes
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Aqualine elektrisch hoog-laag
wastafelframe
Aqualine wastafelframe, elektrisch in hoogte
verstelbaar door middel van een
afstandsbediening.
Door de dichte afdekkap is de afvoer
weggewerkt. Het frame kan direct worden
aangesloten op een geaard stopcontact.
Het frame is geschikt voor alle wastafels met
plugbout-bevestiging. Er is ruimte boven het
frame voor het plaatsen van een kantelspiegel.
Doordat de aandrijfmotor aan de zijkant is
geplaatst, ontstaat er voldoende ruimte voor
het aansluiten van de flexibele aan- en
afvoerset op het bestaande leidingwerk. Dit
maakt het frame uitermate geschikt voor de
renovatiebouw.

Artikelnummer:
11767010, Muurframe voor wastafel,
elektrisch in hoogte verstelbaar,
inclusief afstandsbediening
Bijbestellen: SA-105S flexibele aan- en
afvoerset, wastafel 515 en kraan 710
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AQUALINE elektrisch en handmatig verstelbare
wastafelframes Flexi
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Elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare wastafelframes.
Eenvoudig te bedienen, zittend of staand, voldoende beenruimte tot de muur.
-

-

hoogte verstelling: 30 cm van 68 – 98 cm
handmatige verstelling d.m.v. een draaibare hendel, of elektrisch m.b.v. een knop
het frame wordt compleet geleverd met wastafel, éénhendel mengkraan en flexibel aan- en
afvoermateriaal.
het elektrische frame is ontworpen voor regelmatige (dagelijkse) verstelling, het handmatige
frame voor sporadische aanpassingen (bijvoorbeeld bij kamerwisseling in verzorgingshuizen of
bij opgroeiende kinderen in huiselijke situatie)
er is ook een kleiner frame geschikt voor ruimtes waar beperkte draairuimte is
de frames zijn leverbaar met diverse types wastafel
Aqualine Flexi wastafelframe (elektrisch)
40-14715
40-14716
40-14717
40-14719
40-14718

wastafel 122 x 52 cm in het
midden, aflegruimte links en rechts
wastafel 92 x 52 cm rechts,
aflegruimte links
wastafel 92 x 52 cm links,
aflegruimte rechts
wastafel 92 x 52 cm in het
midden, aflegruimte links en rechts
wastafel 62 x 52 cm

Aqualine Flexi wastafelframe (handmatig)
40-14710
40-14711
40-14712
40-14714
40-14713

wastafel 122 x 52 cm in het
midden, aflegruimte links en rechts
wastafel 92 x 52 cm rechts,
aflegruimte links
wastafel 92 x 52 cm links,
aflegruimte rechts
wastafel 92 x 52 cm in het
midden, aflegruimte links en rechts
wastafel 62 x 52 cm

30-67849

infrarood afstandsbediening voor
de elektrisch verstelbare frames, 2
kanaals, bereik 150 – 200cm

40-14680

lange hendel voor de éénhendel
mengkraan

40-14685

elektronische mengkraan, werkt op
batterijen
BB
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AQUALINE Support wastafelunit
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Support wastafelunit voor vaste bevestiging aan de wand, handmatige of elektrische
hoog-laag verstelling. Deze wastafel met elegant design is voorzien van 3 geïntegreerde
handgrepen. Met aflegruimte links of rechts van de wastafel leverbaar. Optioneel
leverbaar met één-hendel mengkraan, flexibele aan- en afvoerset, inclusief plug en sifon
en sifonkap.

Support wastafelunit voor vaste montage aan de wand, voorzien
van 3 geïntegreerde handgrepen.
40-44010
40-44011

Support wastafelunit met aflegruimte links
Support wastafelunit met aflegruimte rechts
1000mm

633mm

166mm

Support wastafelunit voor handmatige hoog-laag verstelling door
middel verstelpoten, voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen.
Type Basic. Verstelbaarheid: 300 mm
40-44012
40-44013

Support wastafelunit met aflegruimte links
Support wastafelunit met aflegruimte rechts

Support wastafelunit voor handmatige hoog-laag verstelling door
middel van een hendel, voorzien van 3 geïntegreerde
handgrepen. Type Flexi. Verstelbaarheid: 300 mm
40-44014
40-44015

Support wastafelunit met aflegruimte links
Support wastafelunit met aflegruimte rechts

Support wastafelunit voor elektrische hoog-laag verstelling door
middel van een hendel, voorzien van 3 geïntegreerde
handgrepen. Verstelbaarheid: 250 mm
40-44016
40-44017

Support wastafelunit met aflegruimte links
Support wastafelunit met aflegruimte rechts

40-44021
40-44022
40-44023
40-44024
40-44027
40-44028

sifonkap, links, voor vast model en Basic
sifonkap, rechts, voor vast model en Basic
sifonkap, links, voor elektrische unit
sifonkap, rechts, voor elektrische unit
sifonkap, links, voor model Flexi
sifonkap, rechts, voor model Flexi

40-44020

flexibele aan- en afvoerset, inclusief plug en sifon
BB
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Swing wastafels zijn draaibaar voor het gemak van de gebruiker en de verzorger. Het verhoogt het
hygiëne niveau doordat deze altijd binnen handbereik te manoeuvreren is en geeft de gebruiker
zelfredzaamheid bij de toiletgang. Eenvoudig vast te zetten in een beugel voor een veilig gebruik.
De in hoogte verstelbare wastafels zijn geschikt om voor meerdere gebruikers in te zetten. Verzorgers
kunnen de wastafel wegdraaien om meer ruimte te creëren.
-

de ovale vorm van de wastafel maakt deze benaderbaar van zowel de voorkant als de zijkanten
de flexibele aan- en afvoerset is weggewerkt in de swingarm
deze wastafels maken kleine ruimtes geschikt
de wastafels worden compleet geleverd met éénhendelmengkraan type 40-44040 en flexibele
aan- en afvoerset
40-41110

wastafel 43 x 59 cm,
aan- en afvoerset zijn
geïntegreerd in het
frame

40-41120

wastafel 43 x 59 cm,
aan- en afvoerset zijn
geïntegreerd in het
frame en weggewerkt
door een afdekkap

40-41130

handmatig in hoogte
verstelbare wastafel 43 x 59
cm, aan- en afvoerset zijn
geïntegreerd in het frame
hoogte verstelling: 15 cm

40-41140

handmatig in hoogte
verstelbare wastafel 43 x 59
cm, aan- en afvoerset zijn
geïntegreerd in het
frame en weggewerkt door
een afdekkap
hoogte verstelling: 15 cm

hendel voor hoog-laag verstelling dient apart te worden
bijbesteld

Opties:
40-14680

lange hendel voor de éénhendel
mengkraan

40-42170

hendel voor hoog-laag
verstelling

40-40069

muurframe t.b.v. Swingwastafel
BB
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AQUALINE toiletsteunen Loire
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De Loire toiletsteunen zijn ovaal gevormd voor een betere grip. De steunen zijn makkelijk op en neer te
klappen, de extra stevigheid zorgt voor meer zelfvertrouwen.
Geschikt voor een hygiënisch gebruik, eenvoudig schoon te maken.
-

het “golf” design geeft een betere mogelijkheid om op te staan of te gaan zitten, doordat de greep
op verschillende plaatsen en hoogtes kan worden vastgepakt waardoor een verticale verstelling
niet noodzakelijk is.
Loire opklapbare toiletsteun recht model
40-40110

40-40120

40-40140

opklapbare toiletsteun 900 mm
(maximaal belastbaar gewicht:
80 kg)
opklapbare toiletsteun 900 mm met
in hoogte verstelbare steunpoot
(maximaal belastbaar gewicht:
135 kg)
opklapbare toiletsteun 900 mm met
extra muursteun (maximaal
belastbaar gewicht:
190 kg)

Loire opklapbare toiletsteun golf model
40-40115

40-40125

40-40145

40-40925
40-40910

40-40905

opklapbare toiletsteun 900 mm
(maximaal belastbaar gewicht:
80 kg)
opklapbare toiletsteun 900 mm met
in hoogte verstelbare steunpoot
(maximaal belastbaar gewicht:
135 kg)
opklapbare toiletsteun 900 mm met
extra muursteun (maximaal
belastbaar gewicht:
190 kg)

sta-op hulpknop voor plaatsing aan
de Loire toiletsteunen
toiletrolhouder voor plaatsing aan
de Loire toiletsteunen
Muurplaat voor h-l verstelling over
12 cm van de Loire toiletsteunen
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Aqualine opklapbare “soft” douchezitjes, leverbaar met of zonder steunpoot.
De zitjes zonder steunpoot zijn optioneel in handmatig in hoogte verstelbaar met een verstelbereik van
125 mm.
Maatvoering
-zitvlak: 469 mm breed, 427 mm diep, totale diepte vanuit de muur: 552 mm
Materiaal
Aluminium met RVS kern, zitting gepoedercoat staal, rug- en zitdeel gemaakt uit bepolsterd materiaal
(PUR)
Belastbaar tot: 150 kg, met steunpoot tot 200 kg.

40-43016

opklapbare douchezitje

40-43011

opklapbare douchezitje met
steunpoot

40-43025

losse rugleuning met opklapbare
armleggers

40-43030

losse rugleuning

40-43044

muurplaat voor handmatige hooglaag verstelling t.b.v. zitje zonder
steunpoot
muurplaat voor handmatige hooglaag verstelling t.b.v. zitje zonder
steunpoot en rugleuning

40-43043
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AQUALINE elektrisch verstelbaar bad en
douchebrancard
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Aqualine bad
Het Aqualine bad heeft een elektrische
verstelbaarheid van 65 - 95 cm, door middel van
een afstandsbediening met tiptoetsen.
Het bad is onderrijdbaar voor een verrijdbare tillift.
Het bad wordt geleverd inclusief thermostatische
douchemengkraan en handdouche.
Als optie kan het bad worden voorzien van een
douchebrancard met gasveerdemper en nylon
bekleding.
Bad
40-14140, 160x70 cm
40-14142, 140x70 cm
40-14143, 150x70 cm
40-14144, 170x70 cm
40-14145, 180x80 cm

douchebrancard
40-14100, 149x68 cm
40-14102, 129x68 cm
40-14103, 139x68 cm
40-14104, 159x73 cm
40-14105, 169x78 cm

Accessoires:
- frontrek
40-25962
- houder voor handdouche 40-14120
Aqualine Hudson douchebrancard
De Hudson opklapbare douchebrancard is
elektrisch verstelbaar van 30 - 100 cm. Geschikt
om snel en veilig te douchen en aan te kleden in
liggende positie.
Inclusief afvoergarnituur en afstandsbediening

40-25023
40-25026
40-25029
- de hoogte verstelling helpt bij het maken van een
transfer op en van het bed, zowel vanuit een rolstoel als
staande positie.
- verzorgers profiteren van voordelen:
Een passende en comfortabele werkhoogte.
Een opvangbak die het meeste water opvangt zodat de
vloer droog blijft en de verzorger niet uitglijdt.
- de met polyurethaan bekleedde latten zijn eenvoudig
uit de houder te halen en makkelijk schoon en droog te
maken.
- de latten kunnen omgedraaid worden waardoor een
zacht oppervlak gebruikt kan worden
- maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

brancard
146 cm
178 cm
210 cm

bespanning
128 cm (4 latten)
160 cm (5 latten)
182 cm (6 latten)

Inclusief verstelbare rugsteun
40-25073
146 cm
128 cm (4 latten)
40-25076
178 cm
160 cm (5 latten)
40-25079
210 cm
182 cm (6 latten)
Accessoires:
- verstelbare rugsteun (2 latten)
- neerklapbaar zijrek 128 cm

40-25031
40-25036
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elektrisch verstelbare aankleedtafel Vario
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Vario aankleedtafel
Wandhangende opklapbare aankleedtafel, met
een elektrische verstelbaarheid van 30 - 100 cm,
door middel van een afstandsbediening met
tiptoetsen.
De Vario aankleedtafel kan een gewicht dragen tot
maximaal 120 kg.
Diepte in opgeklapte stand: 18 cm
Hoogte :
114 cm
Breedte:
71 cm
Artikelnummers:
40-30604, 120x70 cm
40-30606, 140x70 cm
40-30608, 160x70 cm
40-30610, 180x70 cm
40-30622, 120x80 cm
40-30624, 140x80 cm
40-30626, 160x80 cm
40-30627, 170x80 cm
40-30628, 180x80 cm
40-30629, 190x80 cm
40-30829, 190x80 cm

inclusief frontrek

Accessoires:
Matrassen:
40-25760, 120x70x3 cm voor model 604
40-25795, 140x70x3 cm voor model 606
40-25796, 160x70x3 cm voor model 608
40-25764, 180x70x3 cm voor model 610
40-25772, 120x80x3 cm voor model 622
40-25774, 140x80x3 cm voor model 624
40-25777, 160x80x3 cm voor model 626
40-25778, 170x80x3 cm voor model 627
40-25776, 180x80x3 cm voor model 628
40-25779, 190x80x3 cm voor model 629
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elektrisch verstelbare aankleedtafel Mobilio

0118

Mobilio aankleedtafel
Verrijdbare aankleedtafel met rem. Elektrisch in
hoogte verstelbaar van 65 - 100 cm door middel
van een afstandsbediening met tiptoetsen, aan
een snoer van 3 meter.
Eenvoudig te verplaatsen, veilig en stabiel.
De Mobilio aankleedtafel kan een gewicht dragen
tot maximaal 120 kg.
Artikelnummers:
40-30404, 120x70 cm
40-30406, 140x70 cm
40-30408, 160x70 cm
40-30410, 180x70 cm
Accessoires:
Matrassen:
40-25760, 120x70x3 cm voor model 404
40-25795, 140x70x3 cm voor model 406
40-25796, 160x70x3 cm voor model 408
40-25764, 180x70x3 cm voor model 410

Frontrek:
40-25709, voor het hoofdeind
40-25708, neerklapbaar, 110 cm
Draadmandjes:
40-25714, enkel, voor bevestiging onder het
tafeloppervlak
40-25715, dubbel, voor bevestiging onder het
tafeloppervlak
Bij de Mobilio met een lengte van 120 cm kan slechts 1
mandje bevestigd worden.

BB

