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ISO certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 

 

Verhoef Woningaanpassing is NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Dit certificaat staat voor een kwali-

teitsborgingsysteem afgestemd op “klantgericht werken”. 

De processen, die te maken hebben met de verwachting van de klant, worden continu bewaakt en, indien 

nodig, bijgestuurd. 

 

Jaarlijks worden de processen formeel beoordeeld. Onder andere wordt de status van het kwaliteitsbeleid, 

de verbeterdoelstellingen en de procesindicatoren bekeken. Er worden nieuwe verbeterdoelstellingen en 

benodigde acties vastgesteld, zowel ten aanzien van de processen, het managementsysteem als benodigde 

middelen (bedrijfsmiddelen, systemen, bekwaamheden medewerkers, etc.). Op deze wijze blijft de 

“klantgerichtheid” gewaarborgd. 
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Bedrijfspresentatie 

 
Verhoef Woningaanpassing is sinds jaren gespecialiseerd in het aanpassen van woningen in opdracht van 

gemeenten, woningbouwverenigingen en particulieren. 

 

Door onze jarenlange ervaring met het realiseren van woningaanpassingen kan Verhoef Woningaanpassing 

u een zeer compleet pakket aanbieden. 

Onze filosofie  “mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren en zo lang 

mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen”  heeft ervoor gezorgd dat we aan “bijna”  alle 

wensen kunnen voldoen. 

Samen met U als opdrachtgever adviseren en realiseren we de meest goedkope, adequate oplossingen. Waar 

mogelijk adviseren we duurzame voorzieningen waardoor deze bij inname in het depot van uw gemeente 

geplaatst worden en kunnen worden herverstrekt. 

Hierdoor zijn de investeringen op de langere termijn aanmerkelijk lager. 

 

Of het nu gaat om het plaatsen van een wandbeugel, het aanbrengen van een drempeloplossing, installeren 

van elektrische deurautomaten of het kompleet aanpassen van een (bestaande) badkamer, Verhoef Woning-

aanpassing heeft alle expertise in eigen huis om alle voorkomende woningaanpassingen te realiseren. 

 

Indien gewenst kan Verhoef Woningaanpassing ook een regiefunctie bekleden voor het 

realiseren van complexe woningaanpassingen waarbij meerdere (externe) partijen (bijvoorbeeld een  

trapliftenfabrikant) betrokken zijn. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Verhoef Woningaanpassing bv 

Phoenixstraat 13 

1812 PN Alkmaar 

Tel.: 072-571 01 27 

Fax: 072-572 70 37 

E-mail : info@verhoef-woningaanpassing.nl 

Website : www.verhoef-woningaanpassing.nl 

  

K.v.K. nummer : 37125451 

Rekeningnummer : ING 65 09 81 405 

BTW nummer : 815881629B01   

 

Openingstijden Verhoef Woningaanpassing BV: 

 

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 

mailto:info@verhoef-woningaanpassing.nl
http://www.verhoef-woningaanpassing.nl
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Regiefunctie Verhoef Woningaanpassing BV 
 

Een aantal specialistische producten worden direct door de fabrikant geleverd aan de belanghebbende. 

Vaak moeten er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden of betreft het een onderdeel van een totale wo-

ningaanpassing. 

Indien gewenst heeft Verhoef Woningaanpassing de regie over deze, vaak complexe, woningaanpassingen vanaf de 

vraagstelling tot de uiteindelijke oplevering. 

 

Hierbij kunt u denken aan: 

 

♦ Het plaatsen van trapliften 

♦ Het plaatsen van tijdelijke huisvesting 

♦ Woningaanpassingen voor nieuwbouwprojecten 
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Douchezittingen 

Linido LI2201.200 

• kunststof zitting, opklapbaar 

• zitbreedte 450 mm 

• zitdiepte 405 mm 

• inclusief boormal 

• bevestigingsset leverbaar 

  (LI2806.000) 

Linido-producten zijn vervaardigd uit: 

• gecoat staal, of 

• glasvezel versterkt kunststof, of 

• gecoat rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of 

• gepolijst rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of 

• gepolijst rvs 316 (aanbevolen in omgevingen waar ander dan normaal leidingwater gebruik     

wordt, zoals zwembaden) 

HT-bekleding (H=Hygiëne, T=Transfer ) 

Diverse producten worden geleverd met een witte HT-bekleding. Deze stevige 

bekleding bestaat uit geweven polyesterdoek met een kunststof coating en wordt volledig 

verlijmd rondom de buis. HT-bekleding is slijtvast en eenvoudig te reinigen. 

Linido LI2202.200 

• kunststof zitting, opklapbaar 

• kunststof rugleuning met rvs buis 

• zitbreedte 450 mm 

• zitdiepte 405 mm 

• inclusief boormal 

• bevestigingsset leverbaar 

  (LI2805.000) 
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Linido LI2214.201 

• past op Linido douchezittingen 

  LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200 

• scharniert met de zitting mee 

• bestaande uit dubbele hulppoot en 

  dubbele afstandhouder 

• traploos in hoogte instelbaar voor 

  aanpassing aan de gewenste zithoogte 

  (van vloer tot bovenkant zitting: 

  420-570 mm) 

• tevens achteraf te plaatsen 

! Aanbevolen bij een lichaamsgewicht 

  > 100 kg in verband 

  met belasting van de muur. 

Vervolg douchezittingen 

Hulppootset leverbaar: LI2214.001 

Linido LI2223.021 

• opklapbare zachte toiletzitting met 

  open voorzijde 

• rugleuning HT-bekleding 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• geleiderails geschikt voor 

  ondersteek Ø 300-315 mm 

  Linido LI2221.021 (niet afgebeeld) 

• als LI2223.021, zonder rugleuning en 

  armleggers (muur tot voorzijde zitting 

  500 mm) 

Linido LI2203.200 

• kunststof zitting, opklapbaar 

• kunststof rugleuning met rvs buis 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• zitbreedte 450 mm 

• zitdiepte 405 mm 

• inclusief boormal 

• bevestigingsset leverbaar 

  (LI2805.000) 

! Bij een lichaamsgewicht >125 kg 

  adviseren wij een douchezitting zonder 

  armleggers toe te passen in combinatie 

  met opklapbare toiletbeugels 

  (LI2603.2xx) aan weerszijden. 
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• als LI2216.001, maar met variabele zithoogte 

• verstelbereik 100 mm 

• afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 

  400-500 mm 

Linido LI2244.000 

• zitting opklapbaar 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• zitting en rugleuning HT-bekleding 

• tevens leverbaar met een traploze 

  hoogte-instelling (LI2254.000), 

  min. zithoogte 400 mm 

  max. zithoogte 570 mm 

Linido LI2216.001 

kan aan diverse wandbeugels Ergogrip worden gehangen: 

LI2611.060, LI2611.070, LI2611.080, LI2611.160; en aan: 

horizontale hoekwandbeugel LI2611.015; hoekwandbeugel 

voor twee muren LI2611.016 

• veilige vergrendeling d.m.v. kunststof borgpen 

• geschikt voor douchezitting LI2202.200 en LI2203.200 

• afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 475 mm 

• frame van rvs buis 

• eenvoudig, zonder gereedschap, op te hangen en te 

  verwijderen 

! Een hulppootset LI2214.201 is aanbevolen 

  bij een lichaamsgewicht > 100 kg in 

  verband met belasting van de muur. 

Vervolg douchezittingen 



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    9 

Vervolg douchezittingen 

Linido LI 2203.001 

Douchezittingen met verkorte zitdiepte worden uitgevoerd als 

frame met HT-bekleding (Hygiëne & Transfer). De standaard 

verkorte zitdiepte bedraagt 315 mm.  

 

- Zitting HT-bekleding, opklapbaar 

- Rugleuning HT-bekleding 

- Afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven 

- Zitbreedte 450 mm 

- Zitdiepte 315 mm 

- Afstand van muur tot voorzijde zitting: 445 mm  

- Hulppootset verkrijgbaar: LI2214.002 

- Enkel in deze maatvoering verkrijgbaar 

  
Overige uitvoeringen: 
LI2201.001 Douchezitting met verkorte zitdiepte (zonder rugleu-

ning en armleggers, muur tot voorzijde zitting 375 mm) 

  
Opties: 
LI2214.002: hulppootset voor bovengenoemde zittingen met ver-

korte zitdiepte 
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Siësta opklapbaar douchezitje, geschikt voor 

plaatsing aan de wand, WIT, ook te plaatsen 

in liften of zwembaden. 

Invacare 

Futura R8802 opklapbare douchezit, 

wandbevestiging 

Invacare 

Futura R88023opklapbare douchezit 

met rugleuning, wandbevestiging 

Invacare 

Futura R8804 opklapbare douchezit 

met rugleuning en opklapbare arm-

leggers, wandbevestiging 

Vervolg douchezittingen 
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Vervolg douchezittingen 

Sanmedi PROFILO PR199 

opklapbaar douchezitje met in 

hoogte verstelbare steunpoten 

voor plaatsing aan de wand. 

Sanmedi PROFILO PR199S op-

klapbaar douchezitje met in 

hoogte verstelbare steunpoten en 

zachte zitting voor plaatsing aan 

de wand. 
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Materiaal JADA 
 

Bij het ontstaan van JadaCare is bewust gekozen voor rvs 304. Dit materiaal is uitermate geschikt voor ge-

bruik in zogeheten natte cellen. Roestvorming is uitgesloten. De producten kennen een lange 

levensduur en kunnen worden hergebruikt. 

 

De keuze van materialen die voor een project worden gebruikt op basis van alleen de aanvan-

kelijke inkoopprijs kan zeer misleidend zijn. Een juiste levensduuranalyse kan weleens aan 

het licht brengen dat een lager geprijsd materiaal op de langere termijn aanzienlijk duurder 

uitpakt. De lage onderhoudskosten werken een economische toepasbaarheid van rvs in de hand. 

Producten in of bij zwembaden vragen, i.v.m. het veelvuldig gebruik van chloor, een andere rvs samenstel-

ling, n.l. rvs 316. 

Jada douchezitting opklapbaar 

Jada douchezitting met uitsparing opklapbaar 

Jada douchezitting met rugleuning op-

klapbaar. 

Vervolg douchezittingen 
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Jada douchezitting opklapbaar met rug-

leuning en armleggers opklapbaar, wand-

montage. 

Jada steunpoten 

Jada douchezitting opklapbaar met rug-

leuning, gepolsterd zitkussen met toilet-

uitsparing en armleggers opklapbaar, 

wandmontage. 

Vervolg douchezittingen 



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    14 

Wandbeugels douche en toilet 

Linido-producten zijn vervaardigd uit: 

• gecoat staal, of 

• glasvezel versterkt kunststof, of 

• gecoat rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of 

• gepolijst rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of 

•gepolijst rvs 316 (aanbevolen in omgevingen waar ander dan normaal leidingwater gebruikt wordt, zoals zwemba-

den) 

Linido 

Wandbeugel Ergogrip 

LI2611.020 lengte  200 

LI2611.030 lengte: 300 

LI2611.040 lengte: 400  

LI2611.050 lengte: 500 

LI2611.060 lengte: 600  

LI2611.070 lengte: 700  

LI2611.080 lengte: 800  

LI2611.090 lengte: 900  

LI2611.100 lengte: 1000 

LI2611.120 lengte: 1200  

LI2611.140 lengte: 1400 
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Linido 

Wandbeugel Ergogrip met extra muurflens 

LI2611.160 lengte: 1600  

LI2611.180 lengte: 1800  

Linido 

Horizontale hoekwandbeugel 

LI2611.015 

• voor twee muren 

Linido 

Hoekwandbeugel voor twee muren 

LI2611.016 

• het verticale deel kan op iedere 

  gewenste positie geplaatst worden 

  d.m.v. het verbindingsblok 

• kunststof verbindingsblok uitsluitend 

  Leverbaar in de kleur wit 

Vervolg wandbeugels 
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Linido 

Verticale combi-beugel 

LI2611.017 

• te combineren met iedere wandbeugel 

  Ergogrip, om zelf de ideale opstelling te 

  kunnen bepalen 

• gecombineerd met een 

  douchekophouder (LI2630.200) vormt 

  de verticale combi-beugel tevens een 

  stevige glijstang! 

• kunststof verbindingsblok uitsluitend 

  leverbaar in de kleur wit 

Linido 

Wandbeugel 90 graden 

A: LI2611.003 

B: LI2611.004 

• aanbevolen voor plaatsing bij bad 

  en douche 

• gecombineerd met een 

  douchekophouder (LI2630.200) 

  vormt deze wandbeugel tevens 

  een stevige glijstang! 

A 
B 

Linido 

Wandbeugel 45 graden 

LI2611.008 

• aanbevolen voor plaatsing 

  bij toilet en bad 

Vervolg wandbeugels 
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Materiaal JADA 
 

Bij het ontstaan van JadaCare is bewust gekozen voor rvs 304. Dit materiaal is uitermate geschikt voor gebruik 

in zogeheten natte cellen. Roestvorming is uitgesloten. De producten kennen een lange levens-

duur en kunnen worden hergebruikt. 

 

De keuze van materialen die voor een project worden gebruikt op basis van alleen de aanvanke-

lijke inkoopprijs kan zeer misleidend zijn. Een juiste levensduuranalyse kan weleens aan het 

licht brengen dat een lager geprijsd materiaal op de langere termijn aanzienlijk duurder uitpakt. 

De lage onderhoudskosten werken een economische toepasbaarheid van rvs in de hand. 

Producten in of bij zwembaden vragen, i.v.m. het veelvuldig gebruik van chloor, een andere rvs samenstelling, 

n.l. rvs 316. 

JADA wandbeugels. 

Lengte  200 mm 

Lengte  300 mm 

Lengte  450 mm 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  700 mm 

Lengte  850 mm 

Lengte  1000 mm 

Lengte  1500 mm 

JADA wandbeugels + kunststof grip 

Lengte  450 mm 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  700 mm 

Vervolg wandbeugels 
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Vervolg wandbeugels 

JADA wandbeugels model uni 

Lengte  200 mm 

Lengte  300 mm 

Lengte  400 mm 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  700 mm 

Lengte  800 mm 

Lengte  1000 mm 

Lengte  1500 mm 

JADA Hoek montageset uni wandbeugel 

Invacare 

• Max. gebruikersgewicht:  

  - Voor de 30 cm handgreep:  

  125 kg in alle richtingen 

  - Voor de 40-100 cm handgreep:  

  100 kg in alle richtingen 

• Diameter buis: 35 mm 

• Materiaal: massief slagvast ABS  

  eindstukken. Bij de lengtes  

  40 - 100 cm aluminiumbuis gecoat 

• Leverbaar 30 t/m 100 cm 

• Inclusief bevestigingsset  
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Trapspilbeugels 

Linido 

A: LI2611.011 

B: LI2611.012 

voor trapspil of voor twee muren 

A B 

JADA 

Trapspil linkerzijde of rechter-

zijde trap RVS  

120 cm 
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Kozijnbeugels 

Linido 

Leverbaar in de lengtes: 21,5, 36,5 en 51,5 cm 

•door de smalle fl ens uitermate 

  geschikt voor bevestiging op kozijnen 

•diameter buis: 22 mm 

•uitsluitend leverbaar in 

  aangegeven afmetingen 

•uitsluitend leverbaar in de kleur wit 

JADA kozijnbeugels model uni 

Lengte  200 mm 

Lengte  300 mm 

Lengte  400 mm 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  700 mm 

Lengte  800 mm 

Lengte  1000 mm 

Lengte  1500 mm 
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Wastafelbeugels 

Linido 

 biedt steun rondom de wastafel 

 afwijkende maten mogelijk 

Lopital 

 biedt steun rondom de wastafel 

 afwijkende maten mogelijk 

JADA 

 biedt steun rondom de wastafel 

 afwijkende maten mogelijk 
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Toiletbeugels 

Linido 

Vaste toiletbeugel 

LI2601.050 lengte 500 mm 

LI2601.060 lengte 600 mm 

LI2601.070 lengte 700 mm 

LI2601.080 lengte 800 mm 

LI2601.090 lengte 900 mm 

Linido 

Opklapbare toiletbeugel 

LI2603.350 lengte 530 mm 

LI2603.360 lengte 600 mm 

LI2603.370 lengte 700 mm 

LI2603.380 lengte 800 mm 

LI2603.390 lengte 900 mm 

• vergrendelt automatisch in 

  verticale positie 

• kunststof muurplaat met buis 

  van gecoat staal, gecoat rvs of 

  gepolijst rvs 

Linido 

Voor montage van opklapbare 

toiletbeugel onder een hoek van 

45° ten opzichte van de muur 
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Linido 

Toiletrolhouder 

LI2617.000 

Gepolijst rvs toiletrolhouder met zwarte, 

kunststof klem voor bevestiging aan 

Linido opklapbare toiletbeugel 

(LI2603.2xx), vaste toiletbeugel 

(LI2601.0xx) of wandbeugel 

Ergogrip (LI2611.xxx) 

Linido 

Hulppootset voor opklapbare toiletbeugel 

LI2614.200 

• aanbevolen indien er twijfel bestaat over 

  de sterkte van de muur 

• bestaande uit verstelbare hulppoot, 

  muurplaatje, afstandhouder en klemblok 

• traploos in hoogte instelbaar voor 

  aanpassing aan de hoogte van de 

  beugel (van vloer tot bovenkant bovenste 

  buis 700 mm tot 800 mm) 

• tevens achteraf te plaatsen op 

  opklapbare beugels (LI2603.2xx) 

! Voor de kortste opklapbare toiletbeugel 

  LI2603.250 is een andere hulppootset 

  benodigd: LI2614.250 

Linido 

Vloerstatief voor opklapbare toiletbeugel 

LI2608.000 

• aanbevolen indien bevestiging van 

opklapbare toiletbeugel aan de muur 

niet mogelijk of niet wenselijk is 

• inclusief achterplaat, aluminium 

klemmen en bouten voor montage van 

de opklapbare toiletbeugel 

• eenmaal op het statief geplaatst is 

de opklapbare toiletbeugel traploos in 

hoogte instelbaar 

Vervolg toiletbeugels 
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Vervolg toiletbeugels 

JADA 

Toiletbeugel opklapbaar 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  650 mm 

Lengte  750 mm 

JADA 

Toiletbeugel opklapbaar + closet-

rolhouder. 

Lengte  500 mm 

Lengte  600 mm 

Lengte  650 mm 

Lengte  750 mm 

Lengte  850 mm 

JADA 

Toiletbeugel opklapbaar + steun-

poot 

Lengte  650 mm 

Lengte  750 mm 

Lengte  850 mm 
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JADA 

Beugel op vloerstatief 

Lengte  500 mm 

Lengte  650 mm 

Lengte  750 mm 

Invacare 

Set comfort toiletbeugels opklapbaar bestaande uit:  

2x toiletbeugel, 1 x toiletrolhouder (7765), 

2x armlegger (7766) en 1x sierstuk (7767) 

• Max. gebruikersgewicht:  

  Voor de 60-100 cm beugel: 100 kg in alle richtingen 

• Diameter buis: 32 mm 

• Materiaal: Staal Rilsan gecoat met ABS  

• Leverbaar met steunpoot.  

Invacare 

Toiletbeugel opklapbaar standaard 

• Max. gebruikersgewicht:  

  125 kg in alle richtingen 

• Diameter buis: 32 mm 

• Materiaal: Staal Rilsan gecoat met ABS  

• Leverbaar: 50 t/m 100 cm.  

Vervolg toiletbeugels 
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Vervolg toiletbeugels 

Invacare 

Toiletbeugel opklapbaar standaard met steunpoot en  

toiletrolhouder 

• Kleuraccenten: zwart, wit en blauw (altijd kleur  

  vermelden bij bestelling) 

• Max. gebruikersgewicht: 125 kg in alle richtingen 

• Diameter buis: 32 mm 

• Materiaal: Staal Rilsan gecoat met ABS  

• Leverbaar: 60 t/m 100 cm.  



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    27 

JADA Toiletbeugelset 

Toiletbeugelset met zitting 

Toiletbeugelset met zitting en deksel 

Toiletbeugelset voor duo-blok  met zitting. 
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Toiletbeugelset met verhoger 5 of 10 cm 

Toiletbeugelset voor duo-blok met verhoger 5 of 10 cm 

Vervolg JADA toiletbeugelset 
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Douchetabouret 

Skan Staal 

In hoogte verstelbare roestvrijstalen douchetabouret 

met kunststof afneembare zitting en vaste armleuningen. 

Zitbreedte 41 of 50 cm 

Zithoogte 44,5 tot 65,5 cm 

Gewicht 4,9 kg 

Gewicht rugleuning 1,3 kg 

Maximaal draagvermogen 150 kg 

Linido 

LI2002.000 

 

Deze stabiele douchetabouret is in hoogte 

verstelbaar en beschikt over een verwijder-

bare polyurethaanzitting met geïntegreerde 

afwatering. De tabouret is uitgerust met 

doorlopende, vaste armsteunen. 

De tabouret is overal te gebruiken: onder de 

douche, aan de wastafel, als krukje bij het 

aankleden, etc. Bovendien is hij licht in ge-

wicht en gemakkelijk te verplaatsen. 

 

 

 

 

Optie: 

Rugleuning voor douchetabouret 

LI2002.001 
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Douchestoelen 

Linido 

LI2139.000 zithoogte 540 mm 

LI2139.100 zithoogte 490 mm 

• zitting en rugleuning HT-bekleding 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• tevens leverbaar met zwenkwielen 

  (LI2140.000 en LI2140.100) 

Skan Staal 

In hoogte verstelbare roestvrijstalen douchestoel 

met kunststof afneembare zitting en vaste armleuningen. 

Zitbreedte 41 of 50 cm 

Zithoogte 44,5 tot 65,5 cm 

Gewicht 4,9 kg 

Gewicht rugleuning 1,3 kg 

Maximaal draagvermogen 150 kg 
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Lopital 

• 2 onafhankelijk opklapbare armleuningen 

• 46 breed x 45 diep x 50 cm hoog 

• Optie: fixeerbare armleuningen (15,8000) 

  

 

Lopital 

• 2 onafhankelijk opklapbare armleuningen 

• 4 RVS dubbel geremde zwenkwielen  

• 46 breed x 45 diep x 52 cm hoog 

• Optie: fixeerbare armleuningen (15,8000) 

 

Linido 

Linido LI2141.000 zithoogte 540 mm 

Linido LI2141.100Zithoogte 490 mm 

• zitting en rugleuning HT-bekleding 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

  dubbele rem 

Vervolg douchestoelen 
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Opvouwbare Douchestoelen 

Douchestoel opvouwbaar,  lichtgewicht aluminium. 

Gewicht 4kg 

Vaste armleuningen 

Rugleuning 

Zithoogte instelbaar van 46 tot 54 cm 

Maximaal belastbaar tot 100 kg 
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Douche/toiletstoelen 

Linido 

LI2135.011 zithoogte (incl. zitting) 610 mm 

LI2135.111 zithoogte (incl. zitting) 530 mm 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• rugleuning HT-bekleding 

• opklapbare zachte toiletzitting met gesloten 

  voorzijde 

• geleiderails geschikt voor ondersteek en 

  toiletemmer Ø 300-315 mm 

• tevens leverbaar met zitting met open voorzijde 

  (LI2135.021 en LI2135.121) 

• tevens leverbaar met zwenkwielen (LI2136.011, 

  LI2136.111, LI2136.021 en LI2136.121) 

Lopital 

• 2 onafhankelijke opklapbare armleuningen 

• pur kussen met open voorzijde 

• universele toiletrail voor emmer en/of ondersteek 

• 46 breed x 45 diep x 50 cm hoog 

• Optie: fixeerbare armleuningen (15,8000)  

Lopital 

• 2 onafhankelijk opklapbare armleuningen 

• 4 RVS dubbel geremde zwenkwielen 

• pur kussen met open voorzijde 

• universele toiletrail voor emmer en/of ondersteek 

• 46 breed x 45 diep x 54 cm hoog 

• Optie: fixeerbare armleuningen (15,8000)  
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Lopital Flexo  

• Eenvoudig hydraulisch hoog/laag verstelbaar 

• Laagste stand 50 cm, hoogste stand 105 cm 

• Onderstel: breedte 70 cm, diepte 82 cm 

• Gepolsterde zitting met toiletopening 

• Inlegstuk voor toiletopening 

• Opklapbare gepolsterde armsteunen voor  

  zijdelingse transfer 

• Gepolsterde rugleuning 

• Opklapbare voetsteunen met kuitbescherming 

• In laagste stand staan voetsteunen op de grond 

• Tijdens hoogste stand komt stoel in wigstand 

• Veilige heupfixatie 

• Geleider voor toiletemmer of ondersteek 

• Vier kunststof geremde zwenkwielen 

• Grote stabiliteit 

• Ergonomisch zitcomfort 

• Moderne vormgeving en design.  

Vervolg douche/toiletstoelen 
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Kantelbare Douche/toiletstoelen 

Linido LI2150.021 

 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

  ergonomisch vormgegeven 

• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm 

  met dubbele rem 

• rugleuning HT-bekleding 

• verstelbare, wegzwenkbare en 

  afneembare rvs voetsteunen 

• opklapbare zachte toiletzitting met 

  open voorzijde 

• verwijderbare geleiderails geschikt 

  voor ondersteek Ø 300-315 mm 

• kanteling traploos d.m.v. gasveer 

  max. 30° 

• in hoogte en diepte verstelbare 

  hoofdsteun 

• voorzien van lumbaalsteun en 

  kuitband 

• overrijdbaar bij toilet  

  (max. hoogte 450 mm) 

Linido LI2161.321 

 

Kan over toilet greden worden 

• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch 

  vormgegeven 

• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem 

• rugleuning HT-bekleding 

• verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs 

  voetsteunen 

• afneembare en omkeerbare zachte toiletzitting 

• verwijderbare geleiderails geschikt voor 

  toiletemmer  

• elektrische bediening voor verstelling in zithoogte 

  tussen 580 en 1040 mm 

• elektrische bediening voor traploze kanteling, 

  max. 35° 

• inclusief heupgordel, lumbaalsteun en kuitband 

• in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun 

 

LI2161.121 

• als LI2161.221, echter met verstelling in zithoogte 

  d.m.v. hydraulische pomp en traploze kanteling 
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Lopital Reflex 

De Reflex douche-toiletstoel biedt vele mogelijkheden: 

• Afneembare en in hoogte verstelbare beensteun en kuitbescherming 

• Opklapbare voetsteunen 

• Onafhankelijk van elkaar opklapbare armsteunen voorsluiting 

• Zitting voor toilet 

• Met geleider voor ondersteek of toiletemmer 

• Emergency lowering device 

• Vier dubbelgeremde zwenkwielen 

• Bedieningspaneel 

• In hoogte verstelbare  

• Hoofdsteun 

• Eenvoudige bediening aan beide zijden met tiptoetsen in de rugleuning 

• Oplaadbaar door middel van een adapter 

• Noodstop 

• Eenvoudige bediening met tiptoetsen in de rugleuning met symboolaanduiding 

 

Technische specificaties: 

• Max. liftcapaciteit: 130 kg 

• Instelbare zithoogte: 490 - 1010 mm 

• Rugleuning: 950 - 1450 mm 

• Zitdiepte: 465 mm 

• Zitbreedte: 480 mm 

• Totale lengte basisframe: 840 mm 

• Totale breedte basisframe: 620 mm 

• Instelbaarheid beensteunen: om de 2,5 cm en totaal 10 cm 

• Traploze rugverstelling: 30 graden 

• Eigen gewicht stoel: 55 kg 

• Elktrische aansturing: 24 Volt 

• Accu capaciteit: 7Ah 

• Aantal liftbewegingen: 40 hoog/laag met volle accu’s 

• Lader: 220 Volt / 50/60 Hz  

Vervolg kantelbare Douche/toiletstoelen 
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Douche brancards 

Lopital 

Douchebrancard hydraulisch hoog/laag met 4 dubbel 

RVS geremde zwenkwielen en opvangbak 

Standaard maten: 

70 x 160 en 70 x 190 cm 

Opties:  

rugverstelling (15,4105) en zijhek neerklapbaar 

(15,4125) 

Lopital 

Hoogteverstelling: 55-95 cm 

Totale lengte: 204 - 216cm 

Totale breedte: 82 cm 

Vrij ruimte onderstel: 22 cm 

Max til capaciteit: 180 kg 

Eigen gewicht: 67 kg 
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Lopital 

Maximaal tilgewicht 150 kg. 

• Elektrisch hoog/laag 

• Eenvoudige handschakelaar 

• Inclusief accu-oplaadstation (muurbevestiging) 

• Accu eenvoudig te verwisselen 

• Standaard met extra accu 

• Noodstop 

• Max. tilgewicht 150 kg 

• Emergency lowering device 

• Lengte 199 cm, breedte: 75 cm 

• Laagste positie van ligvlak: 40 cm 

• Stretcher, hoofd- en voetborden van poly carbonaat 

• Matras met opstaande randen, 20 cm 

• De hoog/laag verstelling geschiedt middels een handbediening 

• 2 scharnierende veiligheidshekjes rvs gecoat 

• Afvoerslang 

• Het geheel wordt geconstrueerd uit gecoat staal 

   en voorzien van kunststof beschermkappen 

• Ideaal als douchebrancard en aankleedunit. 

• De hoog/laag beweging wordt aangedreven door een 24 V  

   actuator, deze is voorzien van een uitneembaar accupakket met  

   losse lader, 

   die buiten de badkamer kan worden opgehangen. 

• De brancard is voorzien van een 1.75 m lange afvoerslang die standaard 

   rechts is gemonteerd (gezien vanuit de bedienings-zijde), op verzoek kan 

   een langere afvoerslang geleverd worden. 

• De brancard voldoet aan de NEN 1010 norm en is veilig om te  

   plaatsen in een natte ruimte 

Douchebrancard opklapbaar, muurbevestiging 



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    39 

Doucheraam opklapbaar, muurbevestiging 

Linido 

LI2403.150, LI2403.170 en LI2403.190 

• ligvlak HT-bekleding 

• scharnierend aan de muur 

  (opklapbaar en neerklapbaar) 

• inklapbare poten 

• incl. vastzetpal t.b.v. extra veiligheid als 

  het raam opgeklapt is 

• leverbaar met verstelbare rugsteun 

  d.m.v. gasveer (LI2404.150, LI2404.170 en 

  LI2404.190) 

• leverbaar met pvc opvangbak en fl exibele 

  afvoerslang (LI2407.150, LI2407.170 en 

  LI2407.190) 

• leverbaar met verstelbare rugsteun d.m.v. 

  gasveer (standaard aan linkerzijde) en met 

  pvc opvangbak en fl exibele afvoerslang 

  (LI2408.150, LI2408.170 en LI2408.190) 

Lopital 

Doucheraam scharnierend aan de muur  

• 70 x 160 cm  

• kunststof opvangbak incl. afvoerslang  

• wegklapbare poten 

• fixatiepal 

• opties:  

  rugverstelling (15,4100) 

  zijhek (15,4120) 

Tevens leverbaar in 70 x 190 cm 

15,4045 

• opties: 

  rugverstelling (15,4105) 

  zijhek (15,4125)  

Lopital 

• 70 x 160 cm  

• wegklapbare poten 

• fixatiepal  

• opties:  

  rugverstelling (15,4100) 

  zijhek (15,4120)  

Tevens leverbaar in 70 x 190 cm 

14,4035 

• opties: 

  rugverstelling (15,4105) 

  zijhek (15,4125)  
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Toiletverhogers 

Toiletverhoger met grote uitsparing aan de voorzijde 

voor een persoonlijke hygiëne. De hoogglans afwerking 

vereenvoudigt het reinigen en beschermt tegen vlekken 

en geurtjes. Vergemakkelijkt het gaan zitten en opstaan 

voor mensen met pijnlijke gewrichten. Bevestiging op 

het toilet met drie metalen klemmen. Maximaal gebrui-

kersgewicht: 190 kg  
Hoogte 5 cm, 10 cm of 15 cm 

Toiletverhoger met deksel en met grote uitsparing aan 

de voorzijde voor een persoonlijke hygiëne. De hoog-

glans afwerking vereenvoudigt het reinigen en be-

schermt tegen vlekken en geurtjes. Vergemakkelijkt het 

gaan zitten en opstaan voor mensen met pijnlijke ge-

wrichten. Bevestiging op het toilet met drie metalen 

klemmen. Maximaal gebruikersgewicht: 190 kg  
Hoogte 5 cm, 10 cm of 15 cm 
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Linido 

• zachte toiletzitting voor mensen die 

  langere tijd op het toilet moeten zitten 

  en/of een gevoelige huid hebben 

• verhoogt zithoogte met ca. 10 cm, wat 

  het gaan zitten op en opstaan van het 

  toilet vergemakkelijkt 

• met hygiëne-uitsparing aan voorzijde 

• hygiënisch en eenvoudig te reinigen 

• uitsluitend leverbaar in de kleur licht grijs 

Linido 

• verhoogt de zithoogte met 65, 100 óf 135 mm 

• voor- en achterzijde onafhankelijk te 

  verstellen, wig in neutrale stand 7°, andere 

  mogelijkheden: 12° en 17° 

• hygiëne-uitsparing voor- en achterzijde 

• inclusief deksel, voorzien van opstaande rand 

  voor hygiënisch optillen van het deksel 

• onafhankelijk opklapbare armleggers, tevens 

  verwijderbaar 

! niet geschikt voor zijwaartse transfers. 

  Indien dit gewenst is adviseren wij opklapbare 

  toiletbeugels (LI2603.2xx) naast het toilet toe 

  te passen 

Vervolg toiletverhogers 
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De toiletverhoger is een unieke oplossing voor een oud probleem: de zelfstandigheid bij het gebruik van het 

toilet. Het handige hulpmiddel kan zonder problemen door iedereen gemonteerd worden op elk toilet.  

Karakteristieken: 

 ook zeer geschikt voor rolstoelgebruikers  

 instelbaar op een gewenste zithoogte van +6, +10, of +14 cm; ook diagonaal instelbaar i.v.m. mogelijke 

contracturen  

 vaste montage zorgt voor een optimale veiligheid; kantelen door verplaatsing van het gewicht is niet meer 

mogelijk  

 onafhankelijk van elkaar opklapbare armsteunen met antisliparmleggers voor veel steun bij het gaan zitten 

en opstaan  

 onbreekbare, slagvaste, gladde kunststof voor makkelijk te reinigen 

 De toiletverhoger is ook verkrijgbaar zonder armsteunen. 

Vervolg toiletverhogers 
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Toilet sta-op hulp elektrisch 

Sanmedi Solo toiletlift is een eenvoudige functionele oplossing voor personen die 

moeite hebben met het zelfstandig gaan zitten en opstaan van het toilet. De door een 

accu aangedreven lift ondersteunt een natuurlijke sta-op beweging, door de gebruiker 

langzaam op en van het toilet te tillen met een simpele druk op de knop. 

 

Eenvoudig in gebruik 

De Solo toiletlift is voorzien van comfortabele armsteunen. De ingebouwde scha-

kelaar in de armsteunen (links of rechts naar keuze) is eenvoudig te bedienen. Een 

afstandbedieningen ter vervanging van de schakelaar is optioneel leverbaar. 

De armsteunen kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgeklapt om meer ruimte 

te creëren voor het maken van een transfer. De toiletlift is door de compacte uitvoe-

ring toe te passen in vrijwel elke toiletruimte. De hoogte kan door middel van ver-

stelbare poten aangepast worden. Voor een verhoogd toilet is een speciale uitvoering 

leverbaar. 
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Toilet spoel / föhn installatie 

De Blooming R770 is ideaal voor het reinigen van het onderlichaam 

wanneer men toiletpapier niet kan of wil gebruiken. De Blooming past 

praktisch op iedere toiletpot, is hygiënisch en heeft een instelbaar ver-

warmde zitting. De ingebouwde luchtverfrisser en het gebruik van geste-

riliseerd water maken het product uniek in zijn soort. De Blooming rei-

nigt zowel anaal als vaginaal.  

Functies  

 Anale douche 

 Lady douche 

 Oscillerende en pulserend douchestraal 

 Massagefunctie 

 Positioneerbare douchekop 

 Bewegende douchekop 

 Verwarmde bril 

 Instelbare warme lucht t.b.v. drogen 

 Geurfilter 

 zelfreinigende douchekop na gebruik 

 Soft closing zitting & deksel 

 Bezet sensor pas actief na plaatsnemen 

 Urine spatbescherming 

 Ingebouwde krachtige pompmotor 

 Afstandsbediening 

 Montage slede 

 Energiebespaar functie 
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Cymeq 7500FR met afstandsbediening 

 Veilig, duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle veiligheids-voorschriften ook heeft 

het Bidet systeem heeft een lange levensduur. 

 

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 

 Anale douche 

 Lady douche 

 Enema, klysma of darmspoelfunctie 

 Oscillerende en pulserend douchestraal 

 Massagefunctie 

 Positioneerbare douchekop 

 Bewegende douchekop 

 Instelbare waterdruk in 5 standen 

 Watertemperatuur in 3 standen 

 Verwarmde bril in 3 standen 

 Instelbare warme lucht t.b.v. drogen in 5 standen 

 Geurfilter 

 Ultrasone gesoldeerd zitting 

 Zelfdiagnose op functioneren 

 Soft closing zitting & deksel 

 Bezet sensor pas actief na plaatsnemen 

 zelfreinigende douchekop na gebruik 

 Urine spatbescherming 

 Ingebouwde krachtige pompmotor 

 Afstandsbediening 

 Montage slede 

 Energiebespaar functie 

 In ronde of langwerpige bril verkrijgbaar 

Vervolg toilet spoel / föhn installatie 
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Vervolg toilet spoel / föhn installatie 

 De WC-VAmat® is een compact apparaat met een moderne vormgeving. 

 De WC-VAmat® start met een druk op de pneumatisch knop (startknop). De startknop is op elke 

 willekeurige plaats in de omgeving van de WC-VAmat® aan te brengen. 

 De WC-VAmat® heeft drie verschillende onderdouche programma’s. 

 Er kan, naar behoefte, meerdere keren langer of korter met een constante warmwatertemperatuur 

 gewassen worden. De warme luchtdroging schakelt automatisch, na het douchen, respectievelijk aan 

 en uit. 

 De droogtijd kan, naar behoefte, tot 10 minuten traploos ingesteld worden. 

 Na iedere wascyclus leegt de WC-VAmat® zich en vult zich met schoon water na het opnieuw starten 

 van het programma. Dit is hygiënischer en daardoor veiliger dan een boiler met stilstaand warm 

 water, waarin bacteriën vaker voorkomen. 

 De wasstraal kan van buitenaf in de optimale waspositie ingesteld worden. 

 De openingen kunnen niet verstopt raken. 

 De WC-VAmat® is energie zuinig en gebruikt alleen energie tijdens het wassen en föhnen. 

 Dit is kostenbesparend ten opzichte van apparaten met een warmwaterboiler. 

 De WC-VAmat® toiletzitting sluit goed aan op het toilet, zodat er geen douchewater tussen de rand en 

 de toiletpot verloren gaat. 

 Anti-decubituszittingen en toiletverhogers zijn vanaf 10 cm hoogte zonder gereedschap afneembaar. 

 De WC-VAmat® is een hygienischer systeem ten opzichte van apparaten waar de douchearm zich in 

 de toiletpot bevindt. Door zijn uitzwenkbare douchearm is de afstand tot het zitvlak groter (150mm), 

 zodat een groter oppervlak gedouched wordt. 

 De douchearm zwenkt snel heen en weer, hierdoor gaat er geen water verloren en geeft de 

 douchearm water daar waar dat nodig is. 

 Voor de montage zijn geen extra bouwkundige voorzieningen noodzakelijk. 

 De WC-VAmat® is eenvoudig te monteren en kan zonodig snel weer gedemonteerd worden. Voor 

 montage is geen toestemming nodig van de verhuurder, omdat de oorspronkelijke situatie weer snel 

 hersteld kan worden. 
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Moderne lichaamshygiëne 

 

De AquaClean 8000plus reinigt de anale en vaginale zone op aangename en effectieve 

wijze. Gebruik voor het reinigen alleen de douche, WC-papier is overbodig. Het drogen 

van het onderlichaam kan met WC-papier, met een handdoek of met de ingebouwde 

föhn gebeuren. 

 

 

Technische gegevens 

Nominale spanning 230 V AC 

Frequentie 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen 1000 W 

Opgenomen vermogen standby functie 1 / 9 (met boilerverwarming) W 

Beschermingsklasse IP x4 

Beschermingsvorm I 

Lengte van aansluitkabel 70 cm 

Afzuigcapaciteit 10 m³/h 

Luchtvolumestroom föhn 12 m³/h 

Doorstroomvolume anale douche 2,1 - 5,5 l/min 

Doorstroomvolume Ladydouche 1,4 - 3,0 l/min 

Fabrieksinstelling luchttemperatuur 45 °C 

Luchttemperatuurbereik 20 - 45 °C 

Fabrieksinstelling watertemperatuur 37 °C 

Watertemperatuurbereik 10 - 39 °C 

Temperatuurbereik tijdens opslag -10 - +60 °C 

Douchetijd fabrieksinstelling 20 s 

Aantal drukniveaus douche 7 

Bedrijfsdruk 1 - 10 bar 

Volumecapaciteit boiler 1,8 l 

Fabrieksinstelling spoelvolume 

(AquaClean 8000plus met spoelreservoir) 

6 en 3 l 

Belasting WC-zitting / WC-deksel max. 150 kg 

Geberit 8000 plus spoel/föhn installatie 

Vervolg toilet spoel / föhn installatie 
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Stomatoilettafel 

Stomatoilettafel met boveninlaat, inclusief 

kantelspiegel, kraan met uittrekbare hand-

douche, kunststof stomawastafel met rand-

spoeling, hooghangend reservoir en aan-

sluitmateriaal. 



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    49 

Toiletstoelen 

Deze verstelbare toiletstoel heeft  

waterafstotende bekleding, een metalen 

frame en twee sterke leuningen voor een 

goede ondersteuning. De stoel is ruim en 

comfortabel en het deksel kan eenvoudig 

worden verwijderd voor gebruik. Wanneer 

de stoel niet in gebruik laat men het deksel 

erop zitten voor een mooier aanzicht  

houten frame, kleur middenbruin. 

zitbril bruin kunststof met ronde opening 

afdekblad bruin skai 

inclusief Hygiëne-topf toiletemmer 

Afmetingen: 

- zithoogte met afdekblad ca. 47 cm 

- breedte tussen armleuningen ca. 46 cm 

- zitbreedte voorzijde ca. 44 cm 

- zitdiepte ca. 41 cm 
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Als u een wc wilt aansluiten maar in de betreffende ruimte is nog geen afvoer of er ligt een dunne leiding, dan bie-

den de fecaliënvermalers van Sanibroyeur® een uitstekende oplossing. Doordat de fecaliën worden fijngemalen 

heeft u slechts een dunne afvoerbuis nodig (maximale doorsnede 32 mm i.p.v. 110 mm). De installatie is eenvoudig 

en kostenbesparend. Op bijna alle fecaliënvermalers van Sanibroyeur® kunt u meerdere sanitaire voorzieningen 

(zoals een wc, wastafel, bidet en douche) aansluiten. 

Fecaliënvermaler  

SANICOMPACT C43 
Sanicompact® 43 is de “kleinste” van onze 

Sanicompact® toestellen. De dieptemaat is 

slechts 43 cm! Hierdoor is het zelfs moge-

lijk om in de kleinste ruimtes een WC te 

installeren. Een ander voordeel is dat hij 

maar 3,5 liter water per spoeling gebruikt. 

Heel zuinig dus in vergelijking met een 

klassiek toilet met waterreservoir!  
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Badplanken 

De Fresh badplank heeft een unieke vorm,met een 

brede zijde die steun geeft bij het in- en uitstap-

pen,en met een smalle zijde voor meer toegankelijk-

heid bij de intieme hygiëne.  

De plank is voorzien van vier frictievlakken waar-

door hij stabiel op de badrand blijft liggen. Verder is 

de Fresh voorzien van een ruimte voor het binnen 

handbereik houden van zeep of shampoo. De Fresh 

badplank is eenvoudig te monteren en in te stellen 

met behulp van de meegeleverde plastic munt.  

De badplank is leverbaar in de lengten 69 en 74 cm. 

Het vlakke schone oppervlak vergemakkelijkt het 

reinigen. Voor extra steun kan de Fresh worden 

voorzien van een beugel. 
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Badliften 

Met deze badlift kunt u volledig en zonder krachtinspanning genieten van uw bad. Eenvoudiger kan 

het niet, even op de bediening drukken en u wordt rustig op een luchtkussen tot op de bodem van uw 

bad neergelaten. Na het baden wordt u rustig en gelijkmatig weer uit bad getild. 

Comfort Bather badlift voordelen: 

 De badlift is zacht en biedt goede ondersteuning aan het lichaam  

 De badlift is eenvoudig in het bad te plaatsen  

 De badlift zorgt voor een zachte ondergrond in uw bad en daardoor meer comfort  

 De badlift werkt op een accu  

 De badlift kan meegenomen worden op reis  

 De badlift zakt volledig tot op de bodem van het bad 

Technische informatie:  

 Maximaal gewicht van de gebruiker: 135 kg  

 Breedte van het kussen: 590 mm  

 Lengte van het kussen: 445 mm  

 Gewicht van het kussen: 2 kg  

Elektrische badlift, met één hand op te vouwen.Badlift Orca  

Voor een eenvoudig en veilige transfer.  

 

Functionaliteiten ORCA Standaard: 

 Comfortabele hoog-laag functie.  

 Comfortabele zithouding door anti-slip bekleding. 

 hoge rugleuning met geintegreerde neksteun;  

 rugverstelling tot 40º;  

 kleur wit;  

 incl. accu en lader;  

 gewicht: 12,3 kg;  

 max. belasting: 135 kg. 
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Hoog / laag bad 

TR 1700 is een compact badsysteem en is elektrisch in hoogte te verstellen. 

De hoogteverstelling wordt uitgevoerd met behulp van een handbediening 

met krulsnoer. 

Het bad is zowel met als zonder thermostaatkraan leverbaar. De 

thermostaatkraan wordt gebruikt voor de badvulling en de douche. TR 1700 

wordt standaard in de kleur wit geleverd en de badkuip is van polyester. De 

buitenzijde van de badkuip heeft een grijze kleur. 

De afmetingen van het bad zijn: breedte 695 mm en lengte 1685 mm. 
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Het Bella instapbad maakt het mogelijk zelfstandig in bad te stappen en van een heerlijk ontspannend bad te genieten.  

 

Bella instapbad voordelen: 
Het gepatenteerde deursysteem zorgt voor een brede instap en veel beenruimte. 

Het Bella instapbad is praktisch en biedt grote veiligheid tijdens het baden. 

Het Bella instapbad is mooi afgewerkt en geeft uw badkamer uitstraling 

Het Bella instapbad heeft een groot volume zodat u van een ontspannen bad kunt genieten. 

Binnenruimte met zitting 
Dankzij de comfortabele zitting en de royale binnenruimte kunt u gemakkelijk en ontspannen baden. 

Armaturen 
Eenvoudig te bedienen en veilig in gebruik. 

Slipvaste bodem 
Vermindert het risico voor valpartijen en ongelukken. 

Royale voetenruimte 
Staand douchen of zittend een voetbad nemen.  

Brede deuropening 
Deur opent ruimtebesparend naar binnen met een handgreep.             

Deurhendel 
Zonder lichamelijke inspanning is de deur waterdicht afsluitbaar. 

 

Eenvoudige montage en snelle installatie. Van met glasvezel versterkt polyester (GVP), zuur- en loogbestendig en is 

bestand tegen badwatertoevoegingen. Vrijstaand en zonder vloer- of wandbevestiging verzinkte staalconstructie met 

verstelbare poten. Het instapbad is verkrijgbaar met de deurtype rechts of links.  

                                               

Extra accessoires 
- Whirpool 

- Eengreepsmengraan 

- Thermostaat met temperatuurbegrenzing 

- Stang voor douchegordijn 

- Armatureren 

 

Maten: 
Lengte: 120 cm 

Breedte: 66 cm 

Hoogte: 90 cm 

Instapbad 
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Aankleedtafels 

Sanmedi Vario elektrisch verstelbare aankleed-

tafel, hoog-laag verstelbaar van 30-100cm, op-

klapbaar. 

Maatvoering: 

120x70 cm 

140x70 cm 

160x70 cm 

180x70 cm 

Lopital 

 Muurbevestiging 

 70 x 160 cm 

 Opklapbaar gasveer gedempt 

 Laagste stand 45 cm 

 Verstelbaarheid 60 cm 

 Geschikt voor badkamers van minimaal 230 cm  

 hoogteafschermkap kunststof 

 

 opties: 

 Rugverstelling  

 Zijhek  

 Rugverstelling  

 Zijhek  

 Tevens leverbaar in 70 x 190 cm 
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Lopital 

 70 x 160 cm 

 Blauwe kunstlederen bekleding 

 Wegklapbare poten 

 Fixatiepal  

Opties: 

 Rugverstelling  

 Zijhek 

 rugverstelling  

 zijhek 

 Tevens leverbaar in 70 x 190 cm 

Vervolg aankleedtafels 
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Pakpaal 

Zonder boorwerk wordt de staander onwrikbaar vastgezet tussen de vloer en het plafond. De staander en de 

onderdelen zijn gemaakt van staal. Door gebruik te maken van koppelingen kunnen aan de staander een groot 

aantal hulpmiddelen op elke gewenste hoogte worden gemonteerd. 

 

De Gripo klemt zichzelf vast tussen vloer en plafond met een sterke gasveer. Dit zorgt ervoor dat de Gripo 

overal geplaatst kan worden waar een sterk plafond aanwezig is. Ook blijft de Gripo eenvoudig te verwijderen 

en weer te herplaatsen. 

 

De Gripo is verkrijgbaar in 2 lengten: 

 

 

 Gripo standaard voor plafonds van 1.9 -2.8 mtr  

 Gripo long voor plafonds van 2.8 - 3.2 mtr 

 De Gripo heeft een maximum gebruikersgewicht van 110 kg. 

 Papegaai - met triangel en/of band/sling  

 Steun/ondersteun  

 Handgrepen in diverse uitvoeringen 

 De Gripo is verkrijgbaar in 2 lengten 

 

Omdat we hier maar enkele hulpstukken noemen, raden wij u aan goed te informeren en te laten adviseren over 

de vele mogelijkheden van dit systeem. 
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Drempelhulpen en galerij-aanpassingen 

Met het Excellent Systems drempelsysteem werkt u snel, eenvoudig, goedkoop en zonder bouwkundige aanpas-

singen elk obstakel weg. Er zijn zowel modulaire als kant -en-klare oplossingen verkijgbaar. Excellent Systems 

is een modulair systeem: - Past voor elke opstap en in elke deuropening ongeacht de hoogteverschillen - Kan 

eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd worden. - De hoogte, grootte en mate van helling kan in elke gewenste 

vorm verkregen worden. - Heeft alle mogelijke hoek-en oploopstukken zodat van alle kanten kan worden opge-

reden. Materiaal: - Polyethyleen - Opprvlaktebelasting: 18667 kg/m2 - Brandveilligheid: tot +300 graden - Slip-

vast: tot 27,4 graden (52%) - Temperatuur: -40 graden 

Excellent systems Modulair 
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Een tegel met een schuin vlak. Deze tegel word gebruikt aan 

het einde van de drempel zodat het mogelijk word met een 

rollator of rolstoel gemakkelijk naar boven te rijden. Reeds 

aan 2 zijden voorzien van C-Locks, voor de onderlinge beves-

tiging van de elementen. Maten: 25 x 12,5 x 1,8 cm 

Deze vierkante tegel word gebruikt voor het vlakke ge-

deelte van de drempel. Aan 2 zijden van de tegel zijn c-

locks bevestigd, voor de onderlinge bevestiging van de 

elementen. De tegel is geschikt voor buiten en binnen 

gebruik en is gemakkelijk in elkaar te zetten of uit elkaar 

te halen. Maten: 25 x 25 x 1,8 cm 

Een rechthoekig tegel, reeds aan 2 zijden voor-

zien van C-Lock, voor de onderlinge bevestiging 

van de elementen.Geschikt voor zowel buiten als 

binnen gebruik. Maten: 25 x 12,5 x 1,8 cm 

Dit opvulbok is uitsluitend bestemd voor invulling. Met 

dit opvulblok is het mogelijk sneller en makkelijker grote 

drempelsystemen aan te leggen. Uitsluitend bestemd voor 

invulling! Maten: - 5.4 cm hoog, - 25 cm breed - 50 cm 

lang - 2 zijden c-locks bevestigd 

Vervolg drempelhulpen 
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Een vierkante tegel bedoeld voor de opvulling van de drem-

pelstystemen. Reeds aan twee zijden voorzien van C-Locks, 

voor de onderlinge bevestiging van de elementen. Uitsluitend 

bestemd voor invulling! Maten: 25 x 25 x 1,8 cm 

Een halvering van de Ramp. Doordat dit een deling is , is er 

zowel een rechtse als een links variant van de Halve Ramp. In 

een drempelhulp zijn meestal even veel linkse als rechtse va-

rianten nodig.Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. 

Maten 12,5 x 12,5 x 1,8 cm 

De T-Lock wordt toegepast om Tegels (Tile-Lock) of de 

vlakke delen van rampen aan de onderliggende laag te 

bevestigen.  

Vervolg drempelhulpen 
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Kant-en-klare drempelhulp, 1 zijde oprijdbaar en 75 en 100 

cm breed. De maximale hoogte welke met deze drempelhulp 

overbrugd kan worden is:   

Maatvoering: 

 

14 x 75/100 x 1,8 cm   (lxbxh) 

26 x 75/100 x 3,6 cm   (lxbxh) 

39 x 75/100 x 5,4 cm   (lxbxh) 

51 x 75/100 x 7,2 cm   (lxbxh) 

64 x 75/100 x 9,0 cm   (lxbxh) 

76 x 75/100 x 10,8 cm (lxbxh) 

 

Modulair, volledig herinzetbaar  

Duurzaam, 5 jaar garantie  

Drempelhulp 1 zijde 

Drempelhulp 2 zijden 

Kant-en-klare drempelhulp, 2 zijden oprijdbaar en 75 cm 

breed. De maximale hoogte welke met deze drempelhulp over-

brugd kan worden is:  

 

14 x 75 x 1,8 cm   (lxbxh) 

26 x 75 x 3,6 cm   (lxbxh) 

39 x 75 x 5,4 cm   (lxbxh) 

51 x 75 x 7,2 cm   (lxbxh) 

64 x 75 x 9,0 cm   (lxbxh) 

76 x 75 x 10,8 cm (lxbxh) 

 

Modulair, volledig herinzetbaar  

Duurzaam, 5 jaar garantie  

Kant-en-klare drempelhulp, 3 zijden oprijdbaar en 75 cm 

breed. De maximale hoogte welke met deze drempelhulp 

overbrugd kan worden is 

 

14 x 75 x 1,8 cm   (lxbxh) 

26 x 75 x 3,6 cm   (lxbxh) 

39 x 75 x 5,4 cm   (lxbxh) 

51 x 75 x 7,2 cm   (lxbxh) 

64 x 75 x 9,0 cm   (lxbxh) 

 

Modulair, volledig herinzetbaar  

Duurzaam, 5 jaar garantie 

Drempelhulp 3 zijden 

Vervolg drempelhulpen 
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Galerijverhoging (voorbeeld met één voordeur) 

Een veel voorkomend probleem in Nederland, zijn de (zeer) hoge drempels in flatgebouwen, galerijwoningen en 

balkons. Ook dit probleem is relatief eenvoudig op te lossen met Excellent Systems. Dealers van Cymeq 

Healthcare installeren alle soorten galerij- of balkonverhogingen, inclusief een zeer stevige en geheel roestvrijsta-

len hekwerkverhoging. Voordelen: * Geluidsarm * Watervoer optimaal * Robuust * Brandveilig Materiaal. 

Vervolg drempelhulpen 
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STABAG PcP 

Productkenmerken STABAG PcP: 

 

 Speciaal ontwikkeld voor het overbruggen van niveay-verschillen 

 Geschikt voor zowel privé– als projectdoeleinden 

 Blijvend antislip-oppervlak en een groot draagvermogen 

 Staal, thermisch vrzinkt 

 Leverbaar in elke lengte en breedte, afmetingen afhankelijk van de situatie 

 Voorzien van geel gemarkeerde aanloopstrook 

 Indien noodzakelijk geleverd met afrijbeveiliging/schoprand 

 Indien noodzakelijk voorzien van kunststof stelvoetjes en rubberen strip ter dem-

ping van contactgeluid 

Vervolg drempelhulpen 
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Galerij & balkonverhoging: 

Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit. Balkons en 

galerijen met een hoogteverschil vormen in dit opzicht nog vaak een sta-in-de-weg. De PAM Systeem Con-

structie is hiervoor de oplossing. 

Pam Systeem Constructie is snel, schoon, onderhoudsarm, duurzaam, en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. 

De lichtgewicht en tegelijkertijd oersterke en stabiele PAM Systeem Constructie is speciaal ontwikkeld voor 

het ophogen van balkon- en galerijvloeren. Het systeem bestaat uit gepatenteerde kunststof steunen en kunst-

stof tegels. Doordat we de materialen ter plekke kunnen bewerken worden balkonvloeren snel verhoogd (een 

compleet afgewerkte balkonvloer binnen 2-3 uur) en zijn ook indivi-duele vlonders voor de voordeur op de 

galerij in een mum van tijd gelegd. 

Als de PAM Systeem Constructie aangebracht is kan 

deze afgewerkt worden met het hiervoor speciaal 

ontwikkelde PAM buitentapijt. Dit buitentapijt is: 

geluiddempend, lichtverend (‘valbrekend’), ijzersterk, 

onderhoudsarm en neutraal van kleur. Het tapijt is 

bijzonder goed waterdoorlatend, waardoor de nieuwe 

vloer over de veelal bestaande goot heen gelegd kan 

worden en er effectief dus een bredere galerij- of 

balkonvloer ontstaat. De afwerking van de zijden 

geschiedt met duurzame RVS profielen. Met een 

compleet pakket van accessoires en opties kan bij elke 

situatie een passende oplossing geboden worden voor: 

• Galerij- en balkonverhoging 

• Vlonders (WMO) 

• Afwerkingsrand HWA 

• Schrob- en afrijranden 

• Markeringen 

 

De voordelen van deze afwerking: 

• Totaal gewicht 13 kg/m² 

• Geluiddempend 

• Waterdoorlatend 

• Korte levertijden 

• Makkelijke demontage / hermontage 

bij onderhoud aan bijv. dilatatievoegen 

Topafwerking buitentapijt 

Klantvriendelijke plaatsing 

Bij het ophogen van de vloer moet de overlast voorbewoners tot het minimum beperkt blijven. Bij galerijen 

tot circa 60 meter wordt de ophoging binnen één daggeplaatst. We informeren de bewoners duidelijk over 

de werkzaamheden en tijdens de montage worden ze nauwelijks belemmerd in hun bewegingsvrijheid. 

Alle projecten worden voor montage ingemeten. Eventuele detail oplossingen spreken we direct 

met u door. Desgewenst kan er eerst een proefstuk ter beoordeling worden gelegd. Door de goede bewerkbaar-

heid van de onderdelen kan het systeem ter plekke op maat worden gemaakt. De PAM Systeem 

Constructie is een droog systeem dat daarom geen droogtijd nodig heeft (waardoor de bewoners er 

niet over kunnen lopen) en geen inloopvuil met zich meebrengt. Bij lange galerijen wordt de vloer aan 

het eind van elke werkdag schoon achter gelaten. Als de ophoging nog niet klaar is zorgen we voor een 

tijdelijke hellingbaan tussen de bestaande en de nieuwe opgehoogde vloer. 

Vervolg drempelhulpen 
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Naast de afwerking met buitentapijt bestaat er de mogelijkheid 

voor een EPDM rubber bedekking. Deze hoogwaardige 

bedekking geeft een bouwkundige uitstraling. De EPDM 

laag bestaat uit door en door gekleurd granulaat wat in 

verschillende mengverhoudingen gemaakt kan worden. 

Het heeft een goede stroefheid en een uitstekende demping 

van loopgeluiden. Door de poreusheid blijven geen 

waterplasjes staan. Bij regen wordt het water over het 

oppervlak afgevoerd. Hiervoor heeft PAM een ruim assortiment 

met afwerkprofielen langs balustradezijden en 

gootroosters voor de muurzijde. Deze roosters zijn leverbaar 

in verschillende uitvoeringen: RVS, verzinkt staal, 

beide eventueel in kleur gemoffeld. Hierdoor is een zeer 

fraaie afwerking mogelijk. 

De voordelen van deze afwerking: 

• Totaal gewicht 20 kg/m² 

• Geluiddempend 

• Fraaie afwerking met gootroosters 

• Goede bereikbaarheid oude goot 

• Zeer slijtvast materiaal 

• Geen looppaden i.v.m. door en door kleuring 

Top afwerking EPDM rubber 

Vervolg drempelhulpen 
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Flexibele drempelhulpen 

De skeggen van PAM zijn gemaakt van EPDM rubber in een licht grijze kleur. Door de soepele rubber-

soort passen deze skeggen zich aan de vorm van de ondervloer aan, zodat hol liggen uitgesloten is. Hier-

door maakt deze skeg geen extra geluid bij ongelijke ondergronden en heeft een goede grip hierop zodat 

vast zetten meestal niet nodig is. 

De skeg voldoet aan de eisen zoals die in het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ aan dit soort producten 

gesteld zijn; ze hebben een goede stroefheid in zowel droge als natte toestand.  

De skeg is met normale huishoudelijke middelen schoon te houden  

Afmeting / maat Bijzonderheden 

L 105 x B 6 x H 0,6 cm EPDM rubber, grijs, zelfklevend 

L 105 x B 10 x H 1 cm EPDM rubber, grijs, zelfklevend 

L 105 x B 20 x H 2 cm EPDM rubber, grijs,  

L 105 x B 25 x H 3 cm* EPDM rubber, grijs 

L 105 x B 40 x H 4 cm EPDM rubber, grijs 

L 105 x B 45 x H 6 cm* EPDM rubber, grijs 

De skeggen kunnen in de meeste gevallen gewoon voor de drempel neergelegd worden. Door de souples-

se geeft de skeg namelijk een goede grip op de ondergrond. Mocht een mechanische bevestiging nodig 

zijn dan kan dit door middel van schroeven. De mat is hierop reeds voorbereid. Ook is een bevestiging 

met een bijbehorende EPDM kit, ook in grijs, mogelijk. Deze kit kan ook gebruikt worden als een kier-

vrije montage gewenst is, bijvoorbeeld in een natte ruimte. De skeggen kunnen ook bevestigd worden 

d.m.v. een te leveren dubbelzijdig plakband. 

PAM 
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De Cymeq Gummy Ramps zijn flexibele drempelhulpen voor bin-

nen- en buitenshuis. De drempelhulpen zijn voorzien van en plak-

strip aan de onderzijde waardoor bevestiging zeer eenvoudig is.  

Afmetingen: 

6 x 1000 x 60 mm (hxbxl) 

8 x 1000 x 80 mm (hxbxl) 

10 x 1000 x 100 mm (hxbxl) 

Specificaties: 
Materiaal: Rubber  

Kleur: Grijs  

Standaard breedte: 1000 mm  

Verwerking: met mes te snijden  

Toplaag: voorzien van ribbels voor meer grip  

Locaties: zowel binnen- als buitenshuis 

Vervolg flexibele drempelhulpen 

De oak coveringplate is de ideale oplossing voor 

deze problemen. De plaat overbrugt het obstakel 

en maakt makkelijk overgang mogelijk. De drem-

pelhulp is zeer makkelijk te monteren en geheel 

vervaardigd uit aluminium. 

Aluminium drempeloprit 2 Delig, afmeting 

70 x 30 cm. Max. draagbare gewicht 350 

kg. Met veerkrachtige anti sliplaag. 

Stepless Lite oprijplaat. Zeer licht in 

gewicht,vanaf slechts 3.5 kg. Door het 

gebruikte materiaal (koolstofvezel) is 

dit de lichtste oprijplaat op de markt. 
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Straatwerk 

Verhoef woningaanpassing  BV kan ook straatwerk aanbrengen en/of wijzigen. 

Enkele voorbeelden van de mogelijkheidheden die door Verhoef Woningaanpassing gerealiseerd 

kunnen worden: 

 

♦ Ophogen bestaand straatwerk 

♦ Ophogen bestaande terrassen 

♦ Aanleggen nieuw straatwerk 

♦ Aanhelen bestaand straatwerk 
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Hellingbanen 

Stabag 

Ramp systems 
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De KONE automatische draaideuren zijn het meest algemeen voorkomende deurtype. Automatische draaideuren 

vereenvoudigen de in- en uitgang en worden veelal toegepast in die situaties waar de ruimte in de doorgang beperkt 

is, zoals in afdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra, openbare gebouwen, kleine- of smalle toegangen en in wo-

ningen voor aangepast wonen. 

Tevens kunnen bestaande draaideuren eenvoudig van een deurautomaat voorzien worden. 

Elektrische deuropeners 

KONE Deursystemen 

Door de vele gebruiksmogelijkheden en optionele toepassingen kunnen wij een oplossing bieden die is afgestemd op 

de specifieke situatie van de klant. Naast de productlijn van KONE automatische draaideursystemen bestaat het pro-

ductassortiment uit een bijzonder breed leveringsprogramma van standaard en toepassings gerelateerde schuifdeur-

concepten inclusief eigen specifieke profielsystemen, hermetische schuifdeuren, diverse uitvoeringen van brandwe-

rende schuifdeuren, moderniseringsoplossingen, veiligheidsoplossingen, bedieningssystemen en aanvullende toe-

gangscontrolesystemen. Ons totale productgamma is uitgerust met de laatste technologie welke zorg draagt voor 

veilige en probleemloze deurbewegingen keer na keer. Ook op het gebied van industriële deuren hebben 

wij voor elke toepassing een sluitende oplossing.  

Enkele kenmerken en functies: 

 optimale veiligheidsvoorzieningen  

 gebruiksvriendelijke instelmogelijkheden  

 meerdere aansluitmogelijkheden op meldinstallaties, 

toegangscontrolesystemen en externe deurbediening  

 geruisarme werking  

 energiezuinig  

 onderhoudsarm  

 onafhankelijk van windbelasting  

 instelbare motorkracht  

 draaicirkelbeveiliging  

 obstakelbeveiliging  

De Waldoor® UWD is een elektromechanische draaideurautomaat en is universeel toepasbaar:  

binnen- en buitendeuren  

enkel- en dubbelvleugelig  

links- en rechtsdraaiend  

duwende, trekkende- en balansuitvoering  

Kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, bedrijfszeker functioneren, toegankelijkheid en gebruiksgemak zijn vanzelf-

sprekende kenmerken. 

Het intelligente draaideurconcept is een vrij programmeerbare draaideurautomaat naar individuele gebruikerswensen 

en is tevens voorzien van een omkeerbeveiliging in open- en sluitcyclus. Berekend op intensief gebruik, uitgevoerd 

in Waldoor® design en voorzien van een ‘zelfdenkend’ besturingssysteem. 

Uw keuze voor een jarenlang zorgeloos gebruik. 



 

www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ www.verhoef-hulpmiddelen.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl    71 

 

 

Functieomschrijving en eigenschappen: 

 Intelligentie; “Waldoor® Smart Door Technology” 

 Basisaandrijving; elektromechanische unit, voorzien van een design afdekkap. Het openen 

 gebeurt motorisch, het sluiten door middel van een ingebouwde veer met automatisch 

 bijgeschakelde motorkracht 

 Besturingseenheid; volledig computer gestuurd, op basis van Fuzzy Logic Technology 

 Deurbeweging; openingstijd, openingshoek, open- en sluitsnelheid zijn gemakkelijk instelbaar 

 met een automatische ‘inleerslag’ 

 Comfortabel gebruiksgemak; geruisarme werking, energiezuinig en onderhoudsarm 

 Besturingsfuncties; automatisch, puls open/dicht en handbediend 

  Push and go; motor neemt handbediening over 

 Windstack; onafhankelijk van wisselende windbelasting 

 Bediening; keuze uit drukknoppen, schakelaars, impulsgevers en sensoren die reageren op 

 beweging, detectoren ter beveiliging van stilstaande objecten, afstandsbediening, 

 toegangscontrolesystemen en programma keuzetoets 

 Optionele insteekmodules; voor het activeren van diverse functies, onder andere; 

 master-slave configuratie met volgorde- of gelijksluiting (dubbele uitvoering) 

 aansluiting op brandmeldinstallaties, intercominstallatie, toegangscontrolesysteem etc. 

 

Veiligheidsvoorzieningen (standaard* of optioneel): 

 Obstakelbeveiliging*; elektronische omkeerbeveiliging zowel tijdens sluit- als openbeweging 

 Fotocelbeveiliging; bewaakte, voor elke sluitbeweging, geteste fotocellen. Gemonteerd in de 

 dagopening, waarbij de computer bij elke cyclus de functie van de fotocellen test 

 Draaicirkelbeveiliging*; het bewegingsgebied binnen de draaicirkel van de deur wordt 

 continue bewaakt De deurbeweging zal bij openen stoppen en bij sluiten omkeren 

 Vingerklembeveiliging; kunststof veiligheidsstrip die bij het kozijn aan beide kanten van het 

 deurpaneel worden aangebracht 

 Instelbare aandrijfkrachten; low-energy principe voor o.a. seniorenwoningen en zorgcentra; 

 instelbare obstakelbeveiliging voor open- en dichtgang 

 instelbare motorkracht t.b.v. begrenzing van de aandrijfkrachten tot een veilige snelheid 

 Vergrendeling; diverse systemen mogelijk waaronder elektromechanisch incl. nachtschakeling 

 of d.m.v. programma keuzetoets, sponningslot spanningloos ont- of vergrendeld met korte of 

 lange sluitplaat, penslot en kleefmagneet 

 Indicatie; optische en akoestische indicatie t.b.v. functie en status aanduiding in de besturing. 

Algemeen: 

 Toepassing; enkelvleugelige- en dubbel-

vleugelige binnen- en buitenschuifdeuren 

 Uitvoering universeel; DIN-L/R, trek-

kend, duwend of balans 

 Deurgewicht; afhankelijk van omstandig-

heden en deurafmetingen (max. 400 kg. 

per deurvleugel) 

 Aansluitfuncties; vrij programmeerbare 

in- en outputs 

 Stroomuitval; bij stroomuitval werkt de 

automaat als een normale deurdranger; 

handbediend, 

 mits niet vergrendeld. Alle ingestelde 

waarden blijven opgeslagen in de computer. 

Vervolg elektrische deuropeners 
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Elektrisch bedienbaar slot 

LoXX, de afstandsbedienning voor een deur 
 

Door het indrukken van de afstandsbediening draait 

de LoXX ONE® het slot open. 

 

• De LoXX ONE® past op ieder cilinderbediend slot 

• Automatische vergrendeling 

• Bij nood altijd te openen 

• Batterijvoeding, dus geen bekabeling 

• Montage zonder hak- en breekwerk 

• Montageplaat SKG-✓goedgekeurd 

• Cilinder SKG** goedgekeurd 

• Programmeren afstandsbediening op meerdere deuren mogelijk 
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Bovenraamopeners 

voor (moeilijk bereikbare) naar buitendraaiende bovenlichten, klep- 

en uitzetramen  

 raamuitzetter en -sluiter ineen  

 met draadloze afstandsbediening (infrarood)  

 meerdere units bedienbaar met één afstandsbediening   

 traploos instelbare ventilatie d.m.v. ketting  

 maximale opening 120 mm  

 voeding unit: 4 AA penlight batterijen (optie: via adapter op 

220V)  

 voeding afstandsbediening: 2 AAA penlight batterijen  

 goedgekeurd voor Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG*  
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Berging, scooterstalling 

Scootersafe voor het opbergen van uw scootmobiel 

Veelvuldig komt het in de praktijk voor dat tijdens een advies of toewijzing van een scootmobiel de vraag gesteld 

wordt: "Waar moet ik mijn scootmobiel opbergen?". Buiten de aanschaf van een scootmobiel moet er veelal ook 

(dure) bouwkundige aanpassingen gemaakt worden om deze te kunnen opbergen. 

Ergoflex heeft voor het opbergen van een scootmobiel een passende en eenvoudige oplossing voor: de Scootersafe. De 

scootersafe is een gepoedercoate verzinktplaatstalen box met een buitenwerks maat van 163 x 125 x 138 cm  

(L x B x H ). 

Om de scootersafe te openen is één sleutel voldoende. Door middel van een sleutelschakelaar opent of sluit de deur 

langzaam. Doordat de deur zich volledig naar boven opent is het eenvoudig om de scooter safe in te lopen en plaats te 

nemen op de scootmobiel.  

In de scootersafe is een ruimte gecreëerd om een lader te plaatsen, zodat de scootmobiel altijd voor gebruik klaar staat. 

Optioneel kan er nog gekozen worden voor binnenverlichting of een afstandsbediening. 

Het enige wat de scootersafe nodig heeft is een vaste ondergrond (bijvoorbeeld een tegel of klinkervloer). En een 

stroomvoorziening voor het opladen van de accu's. 

Indien de scootersafe overbodig is, is het tevens mogelijk om de scootersafe bij een andere gebruiker te plaatsen. Zo 

worden de aanschaf kosten tot een minimum beperkt.  
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Standaard kunststof berging  

Een kunststof schuur die u snel en eenvoudig monteert door het slimme kliksysteem. De brede 

toegang maakt hem ideaal voor het stallen van een scootmobiel. Met 10 jaar fabrieksgarantie. 

Afm. (hxbxd): 208x178x198 cm. 

 

Met o.a.:  

skylight in het dak, voor extra licht 

kunststof vloer 

raam (gesloten) 

lage drempel voor eenvoudige toegang 

ventilatie aan voor- en achterzijde 

afsluitbaar (exclusief slot) 

onderhoudsvrij  

Vervolg berging, scooterstalling 
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is dé oplossing voor werken met een tillift, zowel in kleine als in grote ruimtes! 

Het plafondtilliftsysteem is uit te breiden naar een systeem waarmee met één tilunit zowel sanitaire 

ruimtes als slaap- en/of woonkamer bereikt kunnen worden. 

Het plafondtilliftsysteem is eenvoudig te bedienen en biedt prettige werkomstandigheden voor 

gebruiker en personeel. Doordat het systeem aan het plafond is bevestigd, neemt de lift geen leef- en/of 

werkruimte in beslag. 

Uitvoeringen TR 7000 tilunit en tiljuk 

De tilunit is leverbaar in twee uitvoeringen, zowel middels voeding in de rails als accu-oplaadbaar. 

Bij de tilunit wordt standaard een 2-punts tiljuk meegeleverd, daarnaast is het optioneel mogelijk een 4-punts 

kanteljuk mechanisch of elektrisch te leveren. 

De standaard uitvoering van de tilunit wordt handmatig voortbewogen. 

De tilunit kan ook uitgerust worden met een horizontaalmotor. Hierdoor hoeft de tilunit niet meer handmatig 

voortbewogen te worden, maar activeert men via de handbediening een aandrijving in de tilunit die zorgt voor de 

horizontale verplaatsing. 

Het is ook mogelijk de tilunit te voorzien van een infra-rood afstandbediening. 

TR 7000 plafondtilliftsysteem wordt exact in de gewenste maten en uitvoeringen geleverd. 

 

Plafondlift systemen 
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Antislip vloeren 

Behandeling 

Voordat we met de antislipbehandeling beginnen verrichten we een stroefheidmeting. Vervolgens reinigen wij de 

vloer zeer grondig. Hierbij gebruiken we professionele reinigingsmiddelen.  

Daarna wordt de antislipvloeistof aangebracht. Afhankelijk van de soort ondergrond en de te bereiken stroefheid is 

de inwerktijd 1½ tot 3 uur.  

Hierna wordt de vloer nogmaals grondig gereinigd. De vloer is na de behandeling direct weer te gebruiken.  

Tot slot verrichten we weer een stroefheidmeting. De opdrachtgever ontvangt desgewenst een rapportage van deze 

metingen. Gebruikers ondervinden geen overlast tijdens het aanbrengen van het systeem.  

De uitvoering geschiedt in onderling overleg en in de regel op korte termijn. 

 

Onderhoud 

De StaVeilig antislipbehandeling maakt geen structuur op de vloer. De vloer vervuilt dus minder snel dan bij een 

coating of een antisliptegel. Onderhoud met een goed reinigingsmiddel en de juiste methodiek is voldoende om de 

vloer schoon en stroef te houden. 

Na de antislipbehandeling geven wij een onderhoudsadvies. Dit wordt gebaseerd op de schoonmaakmethodiek 

die  binnen de organisatie wordt toegepast. Dit betekent dat het onderhoud niet meer tijd in beslag hoeft te nemen. 

Soms is een kleine aanpassing in de schoonmaakmethodiek voldoende om in dezelfde tijd een StaVeilig antislip-

vloer goed te reinigen. 

 

Garantie 

Er hoeven geen speciale reinigers afgenomen en gebruikt te worden om aan de garantie te voldoen 

Professionals brengen het antislipsysteem aan op de vloer. Door de combinatie van de unieke vloeistof en de des-

kundigheid van de medewerkers kunnen wij een ongebruikelijk lange garantietermijn geven. Op badkamers in de 

privé-sfeer geven wij 10 jaar garantie op het antislipeffect. Bij vloeren die bedrijfsmatig gebruikt worden en bij 

betonvloeren geven wij minimaal 5 jaar garantie op het antislipeffect. 

 

Toepassingen 

Het StaVeilig antislipsysteem is onder andere toepasbaar op badkamervloeren (privé of in het kader van de WMO). 

Daarnaast ook op: 

 

Tegelvloeren 

 Zwembaden 

 Bedrijfskeukens 

 Entrees 

 Sanitaire ruimtes 

 Bedrijfsruimtes 

 

Beton 

 Prefab betongalerijen en trappenhuizen 

 Parkeergarages enproductieruimten 

 

Natuursteen 

 Entrees binnen en buiten 

 Badkamers 
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Soms moet er op plaatsen waar dat niet gepland was een douchevoorziening worden aangelegd. Soms is het 

tijdelijk dan weer voor langere tijd. Een slaapkamer, een bijkeuken, een carport of garage. Je kunt het niet 

bedenken maar overal waar koud en warm water wordt aangevoerd en afvalwater kan worden afgevoerd, 

daar kan een cabine geplaatst worden. 

 

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Maar voor alle oplossingen geldt dat onze modellen rechthoekig 

zijn. Hierdoor komen ze minder ver het vertrek in en daarnaast is het mogelijk om op de korte zijden een 

stoeltje te plaatsen. De hulpmiddelen daarvoor worden standaard mee geleverd. Een rechthoekige uitvoering 

heeft daarnaast als voordeel dat men als men zittend douchet niet het hoofd stoot tegen de erover staande 

deur of wand. Alle modellen zijn er in linker of rechter uitvoering. Ook de afvoeren zijn er in links of rechts. 

Ook kunnen er plafonds worden meegeleverd waarop bijvoorbeeld een ventilator kan worden geplaatst om 

de waterdamp af te voeren naar buiten. Bij een groot aantal modellen kan ook een toilet worden ingebouwd. 

Makkelijk zittend douchen met de mogelijkheid op te toiletteren. 

Wren 
Afmeting lxbxh= 130 x 90x 185 cm, heeft de grootste afmeting met 

een schuine oprit. Met de dubbele vouwdeur en een enkele deur 

goed toegankelijk. 

Cormorant 
afmeting lxbxh= 120 x 85x 185 cm Heeft 4 deurdelen waardoor er een 

grote deuropening ontstaat. Met een doucherolstoel kan deze cabine 

worden betreden. Zelfs een kantelbare doucherolstoel is mogelijk. 

Nightingale 
Afmeting lxbxh= 120 x 80x 185 cm heeft een kleine opstap. Maar het bijzon-

der van deze cabine is, net als bij de Dipper, dat de afvoer volledig boven de 

grond ligt. U zet de cabine zo op de grond neer. Met een Hepvo sifon sluit u de 

stank uit. Aansluiten op de bestaande wastafelafvoer is het gemakkelijkst. 

Complete (tijdelijke) douchecabines 
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Aangepaste keukens 

Verhoef Woningaanpassing levert ook aangepaste keukens afgestemd op het pakket van eisen en  de 

vergoeding van de opdrachtgever (bijvoorbeeld de WMO). 

 

Mogelijkheden aangepaste keuken; 

 

♦ Onderrijdbaar aanrechtblad 

♦ Verstelbaar in hoogte, eenmalig, elektrisch of mechanisch 

♦ Vuurvaste aanrechtbladen 

♦ Ondiepe, geïsoleerde spoelbak 

♦ Eenhandig bedienbare kranen 

♦ Ceramische-, inductie- of gaskookplaten 

♦ Draai- of schuifdeuren 
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De Wmo huisvesting is een stijlvolle woonunit die bij het huis wordt geplaatst. Deze unit is toegankelijk via een korte 

gang die wordt aangesloten aan de bestaande woning. 

 

Voordelen bewoners: 

1. Blijven wonen in de vertrouwde omgeving 

    De bewoners hoeven niet te verhuizen, zij kunnen in hun eigen woning blijven wonen. 

2. Alle gewenste voorzieningen in huis 

    De bewoners kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben in de tijdelijke aanbouw: een invalidentoilet 

    en/of –douche, een slaapkamer etc. De aanbouw wordt volledig afgestemd op de individuele wensen en behoeften. 

3. Alles op de begane grond 

    Door de op maat ingerichte aanbouw is alles gelijkvloers en hoeven de bewoners de trap niet meer op. 

    Snel realiseerbaar. 

    Voor mensen met een progressief ziektebeeld is snelheid van groot belang. 

    De compleet ingerichte Wmo woonunit kan binnen twee weken geplaatst worden. 

 

Uw kostenbesparingen: 

1. Geen ingrijpende verbouwing of blijvende aanpassingen aan de woning die in een later stadium weer 

    teruggebracht moeten worden. 

2. De unit is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. 

3. De unit kan na gebruik weer voor andere bewoners gebruikt worden. 

    De perfecte maatoplossing 

 

Afhankelijk van de wensen en de bestaande ruimte wordt de grootte van de unit bepaald. Het geheel is van hoogwaar-

dige kwaliteit, goed geïsoleerd en perfect afgewerkt. Inclusief vloerbedekking, centrale verwarming, elektrische 

kachel etc. 

Tijdelijke huisvesting 

Regie Verhoef Woningaanpassing BV 

 

Een aantal specialistische producten worden direct door de fabrikant geleverd aan de belanghebbende. 

Vaak moeten er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden of betreft het een onderdeel van een totale wo-

ningaanpassing. 

Verhoef Woningaanpassing houdt de regie over deze, vaak complexe, woningaanpassingen vanaf de vraagstelling tot 

de uiteindelijke oplevering. 
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Individuele aanpassingen 

Door toenemende vraag uit de markt heeft Verhoef Woningaanpassing een afdeling ontwikkeld waar de meest uit-

eenlopende individuele aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. 

Vanzelfsprekend kan maatwerk geleverd worden op het gebied van woningaanpassingen, maar ook heeft Verhoef 

woningaanpassing de expertise om maatwerk te leveren op het gebied van  

bijvoorbeeld werkplekaanpassingen. 
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Praktijkvoorbeelden Woningaanpassingen 

Hierbij een impressie van verschillende woningaanpassingen welke de afgelopen jaren door Verhoef 

Woningaanpassing uitgevoerd zijn. 

Traphek ter voorkoming van het naar 

beneden vallen van belanghebbende 

Rolstoel plateaulift binnenshuis geplaatst. 

Het niveauverschil is in deze situatie te groot om 

te overbruggen met een hellingbaan. 
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Verbrede poortdeur in verband met toegang 

voor scootmobiel. 

STABAG bordes inclusief leuningen 
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Aangepaste badkamers 

Badkamer in “originele” staat 

Badkamer na verbouwing 
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Het plaatsen van  een tweede hardhouten 

trapleuning in de “stijl” van de bestaande 
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Notities:  
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