TOEGANKELIJKE BADKAMERS

Wastafel, toilet en douche
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HEEFT U ADVIES NODIG?
WIJ HELPEN U GRAAG. NEEM
VANDAAG NOG CONTACT MET
ONS OP VIA 0251 316482
EEN OPLOSSING VOOR ELKE BEHOEFTE
Wij mensen zijn verschillend en hebben verschillende
behoeften wat betreft de badkamer. Daarom is
het belangrijk dat de afzonderlijke gebruiker of
doelgroep altijd centraal staat bij de planning van de
badkamer. Onze vakmensen adviseren graag over de
aangepaste badkamer met betrekking tot de stations:
wastafel, toilet en douche.
Laat u zich inspireren en win advies in voor de
inrichting van de badkamer.
HORIZONTAAL & VERTICAAL VERSTELBARE
HULPMIDDELEN
In een badkamer die door meerdere gebruikers
of gebruikers met verschillende behoeften wordt
gebruikt moeten de hulpmiddelen aan de behoeften
van de afzonderlijke gebruiker kunnen worden
aangepast. Hulpmiddelen die horizontaal en verticaal
verstelbaar zijn leveren hiervoor een essentiële
bijdrage en bieden maximale toegankelijkheid. Ons
flexibele railsysteem PLUS zorgt ervoor dat de
hulpmiddelen zowel horizontaal alsook verticaal
kunnen worden verplaatst, zodat alle gebruikers
kunnen profiteren van optimale omstandigheden.

Vooral in verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen,
revalidatiecentra en ziekenhuizen is er behoefte aan
dit soort badkameroplossingen. Maar deze ideale
oplossing is ook geschikt voor hotels.
VERTICAAL VERSTELBARE HULPMIDDELEN
Verticaal verstelbare hulpmiddelen kunnen in veel
gevallen aan de behoeften van de hulpbehoevende
personen worden aangepast als deze uit een min
of meer homogene en zelfstandige groep bestaat
waarin er zowel zittende alsook staande gebruikers
zijn.
Vooral in particuliere huishoudens, in instellingen,
in openbare toiletten en ziekenhuizen is er behoefte
aan verticaal verstelbare hulpmiddelen.
VAST AANGEBRACHTE HULPMIDDELEN
Vast aangebrachte hulpmiddelen zijn geschikt voor
badkamers die vaak door één persoon met stabiele
toestand worden gebruikt. Vooral in particuliere
huishoudens of open openbare toiletten is er
behoefte aan vaste hulpmiddelen.
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HET PLUS-SYSTEEM
Een flexibele en veilige oplossing

Het PLUS-systeem van Pressalit
combineert een gezonde en
veilige werkomgeving voor de
helpende personen met een
verhoogde kwaliteit van leven
voor de hulpbehoevende persoon.
Tot een goede werkomgeving
voor zorgpersoneel en helpende
personen behoren onder andere
veilige en ergonomisch correcte
werkhoudingen, waarbij onnodig
tillen en draaien van het lichaam
wordt voorkomen. Daarom is het
belangrijk om de badkamer zo in
te richten dat deze kan worden
aangepast aan de benodigde
verzorgingssituatie.
De badkamer moet ook aan de afzonderlijke gebruiker kunnen worden aangepast, zodat deze zo
zelfstandig mogelijk blijft. Voor de meeste mensen is het belangrijk dat ze actief kunnen deelnemen
aan de eigen lichaamsverzorging en daarom draagt een hoge mate aan zelfredzaamheid ook direct
bij aan een betere kwaliteit van leven en een beter gevoel van eigenwaarde.
HET FLEXIBELE RAILSYSTEEM - EEN INTELLIGENTE KEUZE
“De badkamer moet aan de gebruiker kunnen worden aangepast en niet omgekeerd“. Geheel naar dit
motto werd de PLUS-serie van Pressalit ontwikkeld. Het gehele systeem is rondom de horizontale
wandrail opgebouwd, die als ruggengraat van het systeem mag worden beschouwd. Aan de wandrail
kunnen indien nodig verschillende hulpmiddelen in het systeem worden vastgeklikt, zodat er zowel
horizontale als verticale verstelmogelijkheden zijn.
De oplossing is zo veelzijdig, dat deze in elke badkamer en voor elke situatie kan worden gebruikt.
Zowel aan de wastafel, het toilet en in het douchegedeelte zorgen de instelmogelijkheden voor
optimale werkomstandigheden voor het zorgpersoneel, dat de hulpmiddelen opzij kan schuiven om
meer ruimte te creëren of om de hoogte van het hulpmiddel in te stellen.
De hulpmiddelen aan de rail kunnen niet alleen horizontaal en verticaal worden versteld, maar
kunnen indien nodig ook worden verwijderd. Zo kunnen producten, als ze in een verzorgingssituatie
in de weg staan, zonder gereedschap worden verplaatst en indien nodig weer worden vastgeklikt. Bij
de ontwikkeling van het railsysteem stond veiligheid voor de gebruiker en gebruiksvriendelijkheid
centraal. Veilige steunen en veiligheidsmechanismen zorgen ervoor dat de gebruiker altijd op z’n
gemak is.
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WANDRAIL
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL

ARTIKELNR

FORMAAT

R9806112
R9809112
R9812112
R9815112
R9818112
R9821112
R9824112
R9827112
R9830112
R9833112
R9836112
R9839112

600 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2100 mm
2400 mm
2700 mm
3000 mm
3300 mm
3600 mm
3900 mm

R9874112

400 mm

R9873112

400 mm

R9876

600 mm

Voor in hoogte verstelbare
toiletsteunen, rechtshandige bediening
en papierhouder.

R9872112

210 mm

Voor in hoogte verstelbare
toiletsteunen, linkshandige bediening.

R9871112

210 mm

PLUS horizontale wandrail*

PLUS verticale wandrail*
Voor in hoogte verstelbare
douchezittingen en opklapbare
douchezittingen, en voor in hoogte
verstelbare, rechtshandige bediening
toiletsteunen.
Voor in hoogte verstelbare toiletsteun,
linkshandige bediening.
Op aanvraag ook verkrijgbaar in 600
mm lengte.

PLUS verticale wandrail*

Toiletrolhouder
Voor montage op verticale wandrail.

R9323

Railstop
Eindstop voor wandrail.

RT761

Rubber afdichtingsring
10 stuks

LA8817

Afdichtingsprofiel
Afdichtingsprofiel

V8530

3000 mm

*Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren.

Sanmedi bv • Molenwerf 1 • 1911 DB Uitgeest • 0251 316482 • info@sanmedi.nl • www.sanmedi.nl

MUURFRAMES
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL

ARTIKELNR

FORMAAT

PLUS muurframe voor wastafel*
Elektrisch in hoogte verstelbaar over
300 mm en zijwaarts verplaatsbaar.
Met afstandsbediening

R4781

Met bedieningshendel

R4780

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2064/
R2065/R2067

PLUS muurframe voor wastafel*
Met gasveer, in hoogte verstelbaar
over 300 mm en zijwaarts
verplaatsbaar.
Met bedieningshendel. Voor
wastafels van 16 tot 22 kilo. Andere
gewichtsbelastingen op aanvraag.

R4680

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2064/
R2065/R2067

PLUS muurframe voor wastafel*
Handmatig in hoogte verstelbaar over
240 mm en zijwaarts verplaatsbaar.
Met ontgrendelingshendel

R4580112

BELANGRIJK: Niet bedoeld voor
dagelijkse aanpassing in hoogte.**
Aanbevolgen met MATRIX SMALL en MATRIX
CURVE/CURVE II wastafels & flexibele aansluitset
R2064/R2065/R2067

PLUS muurframe voor wastafel*
Handmatig zijwaarts verstelbaar.
Zijwaarts verplaatsbaar

R4560

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2064/
R2065/R2067

PLUS muurframe voor wastafel*
Elektrisch in hoogte verstelbaar over
300 mm.
Met afstandsbediening

R4751

Met bedieningshendel

R4750

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2065/
R2067

PLUS muurframe voor wastafel*
In hoogte verstelbaar over 300 mm,
met gasveer.
Met bedieningshendel. Voor
wastafels van 16 tot 22 kilo. Andere
gewichtsbelastingen op aanvraag.

R4650

Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2065/
R2067

*Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
**Bij gebruik dat dagelijkse aanpassing in hoogte, worden de muurframes met gasveer R4680 of de elektrische R478x aanbevolen.
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PLANCHETMODULES
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL

ARTIKELNR

FORMAAT

PLUS muurframe voor wastafel*
Handmatig in hoogte verstelbaar over
240 mm.
Met ontgrendelingshendel

R4550112

BELANGRIJK: Niet bedoeld voor
dagelijkse aanpassing in hoogte.**
Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/
CURVE II wastafels & flexibele aansluitset R2065/
R2067

Planchetmodule voor montage op
PLUS horizontale wandrail
Glijstang 400 mm, inclusief 1 planchet
400 mm, 1 handdoekhouder, 1
inzetbakje

RT474

Glijstang 600 mm, inclusief
2 planchetten 400 mm, 1
handdoekhouder, 2 inzetbakjes

RT476

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

Planchetmodule voor montage op
PLUS muurframe
Glijstang 400 mm, inclusief 1 planchet
400 mm, 1 handdoekhouder, 1
inzetbakje

RT480

Glijstang 600 mm, inclusief
2 planchetten 400 mm, 1
handdoekhouder, 2 inzetbakjes

RT481

Voor montage aan PLUS muurframe, inclusief
bevestigingsset.

Planchetmodule voor vaste montage
Glijstang 400 mm, inclusief 1 planchet
400 mm, 1 handdoekhouder, 1
inzetbakje

RT490000

Glijstang 600 mm, inclusief
2 planchetten 400 mm, 1
handdoekhouder, 2 inzetbakjes

RT491000

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

Inzetbakje voor planchetmodule
Wit, 180 x 130 x 36 mm

RT440000

*Inclusief bevestigingsmateriaal voor wastafel aan frame. Voor montage op een horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
**Bij gebruik dat dagelijkse aanpassing in hoogte, worden de muurframes met gasveer R4680 of de elektrische R478x aanbevolen.
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FLEXIBELE AANSLUITSET
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL

ARTIKELNR

FORMAAT

Aanvoerslang: 1200 mm, afvoerslang:
1500 mm

R2064

1200 x 1500

Aanvoerslang: 700 mm, afvoerslang:
700 mm

R2065

700 x 700

Aanvoerslang: 900 mm, afvoerslang:
900 mm

R2067

900 x 900

Flexibele aansluitset zonder plug en
sifon
2x flexibele hogedrukaanvoerslang
met 3/8” moer en 10 mm aansluitstuk
te gebruiken voor een 1/2” hoekstopkraan.

DVGW gekeurd. Afvoerslang met kunststof bocht,
zonder sifon.

Afvoervocht met beluchter
Voor flexibele aansluitset.

R2059

Water aansluitset
Voor gebruik bij een PLUS en SELECT
muurframe.

R2076

Voor flexibele aansluitset. Kan zowel
horizontaal als verticaal gemonteerd
worden.
Sifon (rolstoelonderrijdbaar)
Voor gebruik bij een PLUS en MATRIX
muurframe.

R2058
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TOILETSTEUNEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 920 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een horizontale PLUS
wandrail (niet inbegrepen). Ook verkrijgbaar met
linkshandige bediening (R391385xxx) zonder
meerprijs. Houd rekening met langere levertijd.

PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 770 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar met linkshandige bediening
(R391370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met
langere levertijd.

PLUS toiletsteun met veer
Zijwaarts verplaatsbaar, totale lengte
880 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS toiletsteun met veer
Zijwaarts verplaatsbaar, totale lengte
730 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 880 mm.
Rechtshandige bediening
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.
Ook verkrijgbaar met linkshandige bediening
(R370385xxx) zonder meerprijs. Houd rekening
met langere levertijd.

PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar over 240 mm,
totale lengte 730 mm.
Rechtshandige bediening
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.
Ook verkrijgbaar met linkshandige bediening
(R370370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening
met langere levertijd.

ARTIKELNR

KLEUR

R391485000
R391485112
R391485026
R391485035
R391485108
R391485277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R391470000
R391470112
R391470026
R391470035
R391470108
R391470277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R381485000
R381485112
R381485026
R381485035
R381485108
R381485277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R381470000
R381470112
R381470026
R381470035
R381470108
R381470277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R370485000
R370485112
R370485026
R370485035
R370485108
R370485277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R370470000
R370470112
R370470026
R370470035
R370470108
R370470277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen
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TOILETSTEUNEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar, totale lengte
880 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een verticale PLUS wandrail of
een SELECT zijprofiel (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar met linkshandige bediening
(R371385xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met
langere levertijd.

PLUS toiletsteun met veer
In hoogte verstelbaar, totale lengte
730 mm.
Rechtshandige bediening
Voor montage op een verticale PLUS wandrail of
een SELECT zijprofiel (niet inbegrepen).
Ook verkrijgbaar met linkshandige bediening
(R371370xxx) zonder meerprijs. Houd rekening met
langere levertijd.

PLUS toiletsteun met veer
Vaste hoogte, totale lengte 850 mm.
Rechtshandige bediening
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

ARTIKELNR

KLEUR

R371485000
R371485112
R371485026
R371485035
R371485108
R371485277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R371470000
R371470112
R371470026
R371470035
R371470108
R371470277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R360085000
R360085112
R360085026
R360085035
R360085108
R360085277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen
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ACCESSOIRES TOILETSTEUNEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS valpreventie beugel
Verstelbaar 550-620 mm
Voor PLUS toiletsteunen.
Valpreventie beugel zijn ook verkrijgbaar in de
verstelbaarheid 700-770 mm, artikelnummer
RT835xxx.

Douchegordijn
830-1000 mm

ARTIKELNR

KLEUR

RT874000
RT874112
RT874035
RT874108

wit
antraciet
rood
d. blauw

R9311000

wit

Voor PLUS toiletsteunen. Montage
direct onder de steun.
Toiletrolhouder
Voor PLUS toiletsteunen. Montage
direct onder de steun.

R9321

Vloerstatief
Voor vaste montage

R93430

grijs

In hoogte verstelbaar

R9431

grijs

Voor PLUS toiletsteunen. Inclusief
bevestigingsmateriaal voor vloer.
Doorspoelknoppen
Voor PLUS toiletsteunen.
Doorspoelknoppen 3 of 6 liter voor
PLUS toiletsteun, voeding door middel
van batterij (2 x 1½ Volt AAA).

R9342

Geschikt voor installaties met inbouwwaterreservoir van Geberit. Voor voeding met batterijen
is Geberit no. 115.896.SN5 nodig. Voor voeding
lichtnet netwerk is Geberit no. 115.867.SN.1 en
115.861.00.1 nodig.
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RUGSTEUNEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS rugsteun
385 mm, 150 mm in hoogte
verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar
Voor toilet met inbouwreservoir
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS rugsteun
385 mm, zijwaarts verplaatsbaar
Voor toilet met inbouwreservoir
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS rugsteun
385 mm, afneembaar
Voor SELECT hoog-laag
toiletsystemen

ARTIKELNR

KLEUR

R6444000
R6444112
R6444026
R6444035
R6444108
R6444277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R6414000
R6414112
R6414026
R6414035
R6414108
R6414277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R6409000
R6409112
R6409108
R6409277

wit
antraciet
d. blauw
lime groen

R6404000
R6404112
R6404026
R6404035
R6404108
R6404277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R6408000
R6408112
R6408277

wit
antraciet
lime groen

R6304000
R6304112
R6304026
R6304035
R6304108
R6304277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

Voor montage op SELECT hoog-laag toiletsysteem,
inclusief bevestigingsset.

PLUS rugsteun
385 mm
Voor toilet met inbouwreservoir
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS rugsteun
385 mm
Voor SELECT hoog-laag
toiletsystemen
Voor montage op SELECT hoog-laag toiletsysteem,
inclusief bevestigingsset.

PLUS rugsteun
293 mm
Voor toilet met inbouwreservoir
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.
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DOUCHESTOELEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS douchezitting 450
Met rug- en armleuningen, elektrisch
in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 450
Met opening, rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over
500 mm, incl. afstandsbediening.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 450
Met rug- en armleuningen, handmatig
in hoogte verstelbaar over 195 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 450
Met opening, rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over
195 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 310
Met rug- en armleuningen, handmatig
in hoogte verstelbaar over 250 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning.
Voor kinderen en kleine volwassenen.
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 450
Met rugleuning, handmatig in hoogte
verstelbaar over 380 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

PLUS douchezitting 450
Met opening en rugleuning, handmatig
in hoogte verstelbaar over 380 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen).

ARTIKELNR

KLEUR

R7664000
R7664112
R7664026
R7664035
R7664108
R7664277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7665000
R7665112
R7665026
R7665035
R7665108
R7665277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7464000
R7464112
R7464026
R7464035
R7464108
R7464277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7465000
R7465112
R7465026
R7465035
R7465108
R7465277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7364000
R7364112
R7364026
R7364035
R7364108
R7364277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7454000
R7454112
R7454026
R7454035
R7454108
R7454277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7455000
R7455112
R7455026
R7455035
R7455108
R7455277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen
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DOUCHESTOELEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS douchezitting 450
Met rug- en armleuningen, elektrisch
in hoogte verstelbaar over 500 mm,
incl. afstandsbediening.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Met opening, rug- en armleuningen,
elektrisch in hoogte verstelbaar over
500 mm, incl. afstandsbediening.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Met rug- en armleuningen, handmatig
in hoogte verstelbaar over 195 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren

PLUS douchezitting 450
Met opening, rug- en armleuningen,
handmatig in hoogte verstelbaar over
195 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 310
Met rug- en armleuningen, handmatig
in hoogte verstelbaar over 250 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning.
Voor kinderen en kleine volwassenen.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Met rugleuning, handmatig in hoogte
verstelbaar over 380 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Met opening en rugleuning, handmatig
in hoogte verstelbaar over 380 mm.
Gepolsterde zitting en rugleuning
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

ARTIKELNR

KLEUR

R7634000
R7634112
R7634026
R7634035
R7634108
R7634277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7635000
R7635112
R7635026
R7635035
R7635108
R7635277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7434000
R7434112
R7434026
R7434035
R7434108
R7434277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7435000
R7435112
R7435026
R7435035
R7435108
R7435277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7334000
R7334112
R7334026
R7334035
R7334108
R7334277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7424000
R7424112
R7424026
R7424035
R7424108
R7424277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7425000
R7425112
R7425026
R7425035
R7425108
R7425277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen
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DOUCHESTOELEN & ACCESSOIRES
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS douchezitting 450
Handmatig in hoogte verstelbaar over
240 mm.
Gepolsterde zitting
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Met opening, handmatig in hoogte
verstelbaar over 240 mm.
Gepolsterde zitting
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 450
Vaste hoogte.
Gepolsterde zitting
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS douchezitting 310
Vaste hoogte.
Gepolsterde zitting. Voor kinderen en
kleine volwassenen
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

PLUS valpreventie beugel voor
douchezittingen 450
Verstelbaar 550 - 620 mm.

PLUS valpreventie beugel voor
douchezittingen 310
Verstelbaar 450 - 520 mm.

ARTIKELNR

KLEUR

R7414000
R7414112
R7414026
R7414035
R7414108
R7414277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7415000
R7415112
R7415026
R7415035
R7415108
R7415277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7404000
R7404112
R7404035
R7404108
R7404277
R7404026

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

R7304000
R7304112
R7304026
R7304035
R7304108
R7304277

wit
antraciet
oranje
rood
d. blauw
lime groen

RT874000
RT874112
RT874035
RT874108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT873000
RT873112
RT873035
RT873108

wit
antraciet
rood
d. blauw
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ACCESSOIRES DOUCHE
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL

ARTIKELNR

KLEUR

PLUS armaturenhouder voor
thermostaatkraan
Inclusief 1200 mm toevoerslangen.
Met vergrendelingshendel, zijwaarts
verstelbaar op horizontale wandrail.

RT760

Voor montage op een horizontale PLUS wandrail
(niet inbegrepen.

Douchemengkranen
Met gebruiksvriendelijke zwarte
bedieningshendels. Met Eco-temp ter
bescherming tegen verbranding.

RT640

Met extra lange bedieningshendel.
Met Eco-temp ter bescherming tegen
verbranding.

RT641

Handdouches
Inclusief 2000 mm doucheslangen.
Met standaard douchestraal, chroom

RT612

Met verstelbare douchestraal:
normaal, soft en massage, chroom

RT613

Handdouchehouder
Voor montage op verticaal PLUS
handgreep (douchestang).

Zeephouder voor handgrepen
Voor montage op horizontale
handgreep.
Zwenkbare douchegordijnstang
1550 x 1550 mm. Inclusief 2 x 12
ringen voor douchegordijn

RT600000
RT600112
RT600035
RT600108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT190000
RT190112

wit
antraciet

RT225

Geanodiseerd aluminium. Geschikt
voor badkamer met plafondlift.
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

Douchegordijnstang
1200 x 1200 mm. Inclusief 2 x 12
ringen voor douchegordijn

RT212000
RT212112

wit
antraciet

1500 x 2000 mm. 2 stuks, wit.
Geschikt voor gordijnrail 1200 x 1200
mm

RT202000

wit

1800 x 2000 mm. 2 stuks, wit.
Geschikt voor gordijnrail 1500 x 1500
mm

RT205000

wit

Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur
los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer
informatie qua type muren.

Douchegordijn
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HANDGREPEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS handgreep 300 mm*
Poeder gelakt aluminium. Diameter
33 mm.

PLUS handgreep 450 mm*
Poeder gelakt aluminium. Diameter
33 mm.

PLUS handgreep 600 mm*
Poeder gelakt aluminium. Diameter
33 mm.

PLUS handgreep 800 mm*
Poeder gelakt aluminium. Diameter
33 mm.

PLUS handgreep 1000 mm*
Poeder gelakt aluminium. Diameter
33 mm

PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 475 mm
Combinatie, rechts/links toepasbaar

PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 762 mm
Combinatie, rechts/links toepasbaar
PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 1200 mm
Combinatie, rechts/links toepasbaar
PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 762 mm x 1250 mm

ARTIKELNR

KLEUR

RT100000
RT100112
RT100035
RT100108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT101000
RT101112
RT101035
RT101108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT102000
RT102112
RT102035
RT102108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT103000
RT103112
RT103035
RT103108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT104000
RT104112
RT104035
RT104108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT124000
RT124112
RT124035
RT124108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT126000
RT126112
RT126035
RT126108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT128000
RT128112
RT128035
RT128108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT156112

antraciet

RT136000
RT136112
RT136035
RT136108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT138000
RT138112
RT138035
RT138108

wit
antraciet
rood
d. blauw

Combinatie met doucheglijstang,
rechts/links toepasbaar
PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 762 mm x 1090 mm
Combinatie met doucheglijstang,
rechts/links toepasbaar
PLUS hoekhandgreep*
762 mm x 1200 mm x 1090 mm
Combinatie met doucheglijstang,
rechts/links toepasbaar
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HANDGREPEN
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS handgreep*
1000 mm x 1090 mm
Combinatie met doucheglijstang
PLUS hoekhandgreep 135° *
450 mm x 450 mm

PLUS hoekhandgreep 90° *
400 mm x 475 mm
Rechts
PLUS hoekhandgreep 90° *
400 mm x 900 mm
Rechts
PLUS hoekhandgreep 90° *
400 mm x 475 mm
Links
PLUS hoekhandgreep 90° *
400 mm x 900 mm
Links

ARTIKELNR

KLEUR

RT144000
RT144112
RT144035
RT144108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT110000
RT110112
RT110035
RT110108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT114000
RT114112
RT114035
RT114108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT118000
RT118112
RT118035
RT118108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT115000
RT115112
RT115035
RT115108

wit
antraciet
rood
d. blauw

RT119000
RT119112
RT119035
RT119108

wit
antraciet
rood
d. blauw

*Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren. Informeer naar speciale
afmetingen op maat.
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OPKLAPBARE ZITJES
PLUS systeem
AFBEELDING

TEKENING

ARTIKEL
PLUS opklapbaar zitje*
320 mm
Handmatig in hoogte verstelbaar over
240 mm.
PLUS opklapbaar zitje*
320 mm
Vaste hoogte

ARTIKELNR

KLEUR

R5520112000
R5520112112

wit
antraciet

R5510000
R5510112

wit
antraciet

Aanbeveling: de stoel is alleen geschikt voor zelfstandige gebruikers. Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche.
*Bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur los bijbestellen. Bezoek onze website voor meer informatie qua type muren. Informeer naar speciale
afmetingen op maat.
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