Douchecabines
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 aan het douchen is
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.

Wren douchecabines
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.
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Uw veiligheid is onze zorg
Verhoef Groep
is leverancier en installateur om uw woning veiliger,
comfortabeler en toegankelijker te maken
 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

