Douchekrukken en -stoelen
Voor zittend douchen en wassen
Voor mensen die zitten tijdens het douchen of aan de wastafel biedt Handicare diverse
uitvoeringen: van eenvoudige krukken tot verrijdbare douchestoelen. De douchestoelen
hebben een zitting met afwateringsgaatjes en een hygiënisch waterdicht frame. In deze
folder vindt u een overzicht van de beschikbare maten en uitvoeringen.

Douchestoel & verrijdbare douchestoel
LI2139.000 - LI2139.100
Douchestoel
LI2139.000
zithoogte 540 mm
LI2139.100
zithoogte 490 mm
● zitting en rugleuning HT-bekleding
● afzonderlijk opklapbare armleggers,
ergonomisch vormgegeven

LI2140.000 - LI2140.100
Verrijdbare douchestoel
LI2140.000
zithoogte 540 mm
LI2140.100
zithoogte 490 mm
● zitting en rugleuning HT-bekleding
● afzonderlijk opklapbare armleggers,
ergonomisch vormgegeven
● vier kunststof zwenkwielen met RVS
binnenwerk Ø 125 mm met dubbele
rem, vanaf maart 2015
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Verrijdbare douchestoel
LI2141.000 zithoogte 540 mm
LI2141.100 zithoogte 490 mm
● zitting en rugleuning HT-bekleding
● afzonderlijk opklapbare armleggers,
ergonomisch vormgegeven
● vier kunststof zwenkwielen met RVS
binnenwerk Ø 125 mm met dubbele
rem, vanaf maart 2015
● verstelbare en opklapbare voetsteunen
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Optionele extra’s
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● opklapbare armleggers met voorsteun,
afzonderlijk opklapbaar
● op maat gemaakte zachte toiletzitting
bekleed met neopreen
● zithoogte verlagen of verhogen
● afwijkende breedte of diepte frame
● vaste armleggers in plaats van opklapbare
armleggers
● verstelbare, wegzwenkbare en
afneembare voetsteunen
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Leverbaar in gepolijst RVS
of in één van de onderstaande kleuren:

RAL 9010 RAL 9001 RAL 3003 RAL 5002 RAL 9005
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Nieuwe wielen
Met ingang van maart 2015 worden onze
douche- en douche/toiletstoelen LI21-serie en
douchebrancards LI25-serie voorzien van een
nieuw type zwenkwielen. Deze kunststof wielen
zijn hygiënischer door de verzonken vork in
de afdekkappen. De rode kleur van de rem
maakt de herkenbaarheid van de remfunctie
gemakkelijker. De nieuwe wielen hebben een
dubbele rem, het huis is van een hoogwaardige
kwaliteit synthetisch materiaal met metalen
onderdelen van RVS. Ze zijn voorzien van
dubbele kogellagers in de zwenkkop en het
boutgat. De wielkern is van polypropyleen
met grijze niet-strepende thermoplastische
rubberband. Onze zwembadproducten blijven
voorzien van de bekende rvs zwenkwielen.

Douchestoel (zelfrijder)
LI2142.000 - LI2142.100
Douchestoel (zelfrijder)
LI2142.000
zithoogte 540 mm
LI2142.100
zithoogte 490 mm
● zitting en rugleuning HT-bekleding
● afzonderlijk opklapbare armleggers,
ergonomisch vormgegeven
● kunststof zwenkwielen met RVS
binnenwerk Ø 125 mm met dubbele
rem (vanaf maart 2015) en kunststof
24” wielen met rem en hoepel
● verstelbare en opklapbare voetsteunen
Optionele extra’s
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● Centraal bedienbare rem op beide
achterwielen, zowel links- als
rechtshandig te bedienen
● opklapbare armleggers met voorsteun,
afzonderlijk opklapbaar
● verstelbare, wegzwenkbare en
afneembare voetsteunen
● op maat gemaakte zachte toiletzitting
bekleed met neopreen
● zithoogte verlagen of verhogen
● afwijkende breedte of diepte frame
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Douchekruk, breed & rugleuning

LI2002.000
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Rugleuning voor douchekruk, breed
● losse rugleuning voor douchetaboeret
LI2002.000, zonder gereedschap te
bevestigen
● zachte polyurethaan rugleuning
● met geïntegreerd handvat
● uitsluitend leverbaar in de kleur wit met
grijze rugleuning
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Douchekruk, breed
● verwijderbare polyurethaan zitting met
geïntegreerde afwatering
● doorlopende, vaste armsteunen
● hoogteverstelbaar in 8 stappen zonder
gereedschap
● zithoogte instelbaar 415 - 585 mm
● uitsluitend leverbaar in de kleur wit met
grijze zitting
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