
Invacare en JadaCare Douchezittingen 

Opklapbare douchezittingen worden aan de muur bevestigd en 

hebben een ergonomisch en functioneel design met veel ge-

bruikerscomfort. De constructie bestaat uit aluminium, staal 

met Rilsan-coatingen kunststof. 

Breedte  384 mm 

Diepte   372 mm 

Totale diepte   467 mm 

- multifunctionele flens geschikt voor wand-, rail-in-, frame- en 

  statiefbevestiging 

- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar 

- armleggers u-profiel 

- zit- en rugdeel klemsysteem 

- voorkant zitting tot muur 51,5 cm  

  (bij alléén de zitting is deze maat 46 cm) 

- zitbreedte 45 cm 

- zitdiepte kunststoffen zitdeel 42 cm 

- armleuning 35 cm lang 

- armleggerkussen 5 cm breed, 27 cm lang 

- afstand tussen de armleggers 47 cm 

- diameter buis frame 25 mm 

- diameter buis armlegger 22 mm 

- opgeklapt vanaf muur tot diepste punt 125 mm 

- opgeklapt in rail vanaf muur tot diepste punt 140 mm 

- opgeklapt in rail + steunpoot vanaf muur tot diepste punt 180 mm 

 

Materiaal: 

- zit- en rugdeel ABS kunststof 

- armleggerkussen polyurethaan 

- frame douchezitting RVS - roestvast staal - gepolijst 

- inclusief standaard RVS bevestigingsset 

Invacare Revato Futura  

JadaCare   
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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 


