
LinidoSolutions  
 

Veiligheid wordt bereikt door te kiezen voor 

de juiste hulpmiddelen. LinidoSolutions biedt 

niet alleen de keuze, maar ook de garantie dat 

de producten sterk zijn en een hoge belast-

baarheid hebben. U kunt dus vertrouwen op al 

onze sanitaire veiligheidsproducten. 

 

Bruikbaarheid de producten worden uitvoerig 

getest op hun functionaliteit. 

In de ontwerpen is uitgegaan van de onder-

steuning die de eindgebruiker nodig heeft. 

Hulp bij het opstaan vanaf het toilet en de ge-

legenheid bieden om zittend te douchen, zijn 

hier goede voorbeelden van. 

 

Duurzaamheid In de badkamer worden pro-

ducten aan extreme omstandigheden 

(vocht, kou, warmte) blootgesteld. Door che-

mische voorbehandeling, gebruik van epoxy 

coating, roestvast stalen en kunststof materia-

len wordt langdurig gebruiksgemak van onze 

producten gegarandeerd. 

 

Ergonomie Bij LinidoSolutions spelen ergono-

mische aspecten zoals zithoogte, zitbreedte, 

zitdiepte, zithoek en armleggerhoogte een be-

langrijke rol binnen het ontwerp. Daarbij wordt 

uitgegaan van de afmetingen en natuurlijke 

bewegingen van het lichaam 

 

Vormgeving Er is veel aandacht aan de 

vormgeving van onze producten. Waar moge-

lijk worden ronde vormen gebruikt: uit hygië-

nisch oogpunt, maar ook voor een moderne 

uitstraling. Bevestigingspunten worden aan 

het oog onttrokken en kleurkeuze zorgt ervoor 

dat een badkamer geheel naar eigen stijl en 

smaak kan worden ingericht. 
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Ervaar het comfort van een 

veilige badkamer! 



♦ Wand- en toiletbeugels 

♦ Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

♦ Verhoogd toilet 
♦ Spoel/föhn systeem (bidet) 

♦ Elektrisch doorspoelsysteem 

♦ Aanpassen badkamer 

♦ Creëren separate douchegelegenheid 

♦ Thermostaatkraan 

♦ Eenhendel mengkraan 

♦ Anti-slip vloer 

♦ Badplank 

♦ Badlift 

♦ Instapbad 

♦ Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

♦ Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

♦ Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

♦ Plafondliften 

♦ Plateauliften (binnen/buiten) 

♦ Trapliften 

 

♦ Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

♦ Aanpassen straatwerk 

♦ Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

♦ Hellingbaan 

♦ Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

♦ Aanbouw/uitbreiding van de woning 

♦ Verbreden deur/kozijn 

♦ Schuifdeuren 

♦ Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

♦ Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

♦ Aangepaste keuken 

♦ Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Woningaanpassing  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


