
Schulte toiletstoel  
 
De houten toiletstoel is uitgevoerd in donkerbruin 

hout, voorzien van een waterafstotende bekleding op 
de afneembare deksel en twee sterke leuningen voor 

een goede ondersteuning.  

De stoel is ruim en comfortabel en het deksel kan   

eenvoudig worden verwijderd voor gebruik.  
Wanneer de stoel niet in gebruik is laat men de deksel 

erop zitten voor een mooier aanzicht.  

Stijlvol in slaap- of woonkamer.  

 Zithoogte 480 mm 

 Geleverd inclusief emmer en deksel 
 Bruin skai deksel 

 Houten rugleuning en armleggers 
 Uitgevoerd in donkerbruin hout 

 
 

De metalen toiletstoel is uitgevoerd met                   
water-afstotende bekleding, een metalen frame en 

twee sterke leuningen voor een goede ondersteuning.  
De stoel is ruim en comfortabel en het deksel kan   

eenvoudig worden verwijderd voor gebruik.  
Wanneer de stoel niet in gebruik is laat men de deksel 

erop zitten voor een mooier aanzicht.  

Stijlvol in slaap- of woonkamer.  

 Zithoogte 510 mm 

 Stapelbaar 
 Geleverd inclusief emmer en deksel 

 Zwart metalen frame 
 Blauw skai zitting, rugleuning en armleggers 

 Maximaal belastbaar tot 130 kg 
 Optie: in hoogte instelbaar 46-64 cm 
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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 


