
Bathing Cushion badlift 40 cm 
 
Met deze badlift kunt u volledig en 

zonder krachtinspanning genieten 
van uw bad. Eenvoudiger kan het 

niet, even op de bediening druk-
ken 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. 
 

 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 

 
In 1 uitvoeringen leverbaar: 

Maximale zithoogte van 40 cm. 
 

40 cm uitvoering: 

 Max. belasting 40 cm : 150 kg 

 Breedte van het kussen : 58 cm 

 Lengte van het kussen : 44 cm 

 Gewicht van het kussen : 2 kg  
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 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 Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


