Pakpaal houvast in huis
De pakpaal is een verplaatsbare stalen steunstang met bovenplaat en voetplaat die tussen
vloer en plafond wordt geklemd.
Hij geeft houvast en steun op die plaatsen
waar een muur of een handgreep buiten
bereik is.
De pakpaal is bijzonder stevig en
gemaakt van een stalen buis met een
diameter van 32/3 mm.
Hij is snel en gemakkelijk op te zetten en te
verplaatsen zonder gebruik van gereedschap.
Plafond, vloer en muren worden niet
beschadigd.
De pakpaal is leverbaar in verschillende
standaardlengtes tussen 200 en 350 cm. Hij is
deelbaar en gemakkelijk mee te nemen in de
auto. Daardoor is het ook een handig stuk
gereedschap voor mantelzorg en thuiszorg.
Het plafond moet bij voorkeur van steenachtig
materiaal zijn. Bij plafonds gemaakt van riet
met stucwerk of van zachtboard, kan de paal
in veel gevallen toch geplaatst worden met
behulp van een vergrote houten bovenplaat.
Plafonds met losse plafondplaten zijn niet
geschikt voor het gebruik van de pakpaal.
CE Markering
De pakpaal met de beugel en de arm met papegaai zijn door een certificatie - bureau
gecontroleerd op een proefbelasting die
overeenkomt met het gebruik door een
persoon van 150 kg. De pakpaal heeft een
CE-markering medisch hulpmiddel Klasse I.

Phoenixstraat 13 ♦ 1812 PN Alkmaar ♦ Tel: 072-5710127
www.verhoef-woningaanpassing.nl ♦ info@verhoef-woningaanpassing.nl

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

