
Douchestoel verrijdbaar, kantelbaar en 

in hoogte verstelbaar 
 

Linido Solutions 

 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: hygiëne-

uitsparing naar keuze aan voor- of achterzijde 

 Verwijderbare geleiderails geschikt voor toiletemmer  

  ø 300-315 mm  

 Hoogteverstelling tussen 580 en 1040 mm d.m.v.  

  hydraulische pomp 

 Kanteling traploos d.m.v. gasveer max 35º   

 Voorzien van heupgordel, lumbaalsteun en kuitband 

 In hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun  

 Overrijdbaar bij het toilet 

 Tevens verkrijgbaar in elektrische uitvoering 

 

 

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 

 Tevens verkrijgbaar in elektrische uitvoering 

 
Phoenixstraat 13 ♦ 1812 PN Alkmaar ♦ Tel: 072-5710127 

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



 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 


