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Geachte relatie, 
 
JadaCare is al meer dan 34 jaar een sterke en betrouwbare 
partner in het vervaardigen en leveren van hulpmiddelen. Met 
name hulpmiddelen voor in; badkamers, toiletten en keukens.   
In deze prijscatalogus 2023 wordt een groot gedeelte van ons 
assortiment weergegeven. Inclusief, technische tekeningen, 
optionelen, omschrijvingen en een productoverzicht.  
Voor de meest actuele informatie zie onze website 
www.jadacare.nl. 
 
RVS en staal 
De meest duurzame uitvoering is RVS. RVS is standaard  
leverbaar met een gepolijste afwerking of wit gecoat. Voor een 
voordeliger alternatief is staal wit leverbaar.  
 
Multifunctioneel 
Zowel onze douchezittingen als toiletbeugels zijn voorzien van   
een multifunctionele flens zodat het hulpmiddel naar wens kan 
worden bevestigd; op de wand, in het railin (hoogte instel) 
systeem of op een statief (vloerbevestiging). Een steunpoot 
onder een douche-zitting of toiletbeugel is direct of achteraf 
eenvoudig, zonder boren, te plaatsen.  
 
Duurzaamheid 
Onze producten kennen een deugdelijke frame opbouw en zijn 
uitermate stabiel. De rug- en zitdelen van onze douchestoelen zijn 
eenvoudig te reinigen of te vervangen. Dit komt de duurzaamheid 
zeer ten goede.  Tevens zijn onze goed doordachte systemen 
(hoogte instelsystemen, opklapbaar beremde toiletbeugels)  
uitermate praktisch waardoor (zorg)kosten worden gereduceerd. 
 
Maatwerk 
Als specialist op het gebied van hulpmiddelen producties  
voorzien wij ook in maatwerk producties afgestemd op de  
situatie en gebruiker. Sommige situaties vragen om diverse 
redenen een specifieke invulling welke niet standaard voor 
handen is. In dergelijke gevallen ontwikkelen wij de juiste  
voorziening opmaat.  Van een eenvoudige wandbeugel op 
maat gemaakt tot royale comfort douchezittingen voor  
gebruikers met extra omvang. Hiervoor werken  met  
verschillende materialen en afwerkingen.  
  
Op onze website www.jadacare.nl vindt u onder ‘Hulpmiddelen 
inspiraties’ diverse voorbeelden. Vraag vrijblijvend informatie, 
er is vaak zoveel meer mogelijk. 
 
Gebruikersgewichten 
Als richtlijn wordt een gebruikers-gewicht aangegeven. Bij  
normaal gebruik (evenredige verdeling van krachten) kunnen 
de producten met genoemde gewichten worden belast. In de 
regel zal het zo zijn dat de producten meer gewicht kunnen 
opvangen dan de wanden waaraan zij bevestigd worden.  
Daarom wordt bij een hoger gebruikersgewicht steunpoten 
geadviseerd om de veiligheid te kunnen garanderen.  

Bevestigingssets 
Alle producten worden inclusief afdekkappen en kapringen  
geleverd en exclusief bevestigingsmaterialen. Bevestigingssets 
zijn optioneel en kunnen naar wens worden besteld.   
Wij bieden u de mogelijkheid om een bevestigingsset tegen  
gereduceerd tarief te bestellen welke bij het betreffende product 
IN de doos wordt geleverd.  
 
Kostenloze montage steunpoten 
Douchezittingen en toiletbeugels kunnen geleverd worden met 
voorgemonteerde steunpoten. Dit bespaart tijd en afval op  
locatie. Deze montageservice is kosteloos.  
 
Bestelsysteem 
Opdrachten worden geplaatst via ons bestelsysteem wat de 
snelste en minst foutgevoelige methode is.  
 
24-uurs leveringsservice  
Wij hanteren een 24-uurs leveringsservice; weborders voor 13:00 
uur ontvangen, worden dezelfde werkdag verzonden. 
 
Btw en prijzen 
Btw 9% is van toepassing op de douchezittingen en douche/
toiletstoelen. Over andere producten wordt 21% btw berekend.  
De prijzen worden weergegeven in euro’s exclusief btw.  
 
Normering medische hulpmiddelen 
Onze producten voldoen aan de Richtlijn medische hulpmiddelen 
CE; 93/42/EEG en aan de norm NEN-EN 12182:2012.  
Jada ontwerpt en fabriceert hulpmiddelen omwille van de veilig-
heid van de gebruikers en hulpverleners conform verschillende 
normen als ISO 17966:2016(E), ISO 10993-1:2009 en NEN-EN 
1041:2008+A1:2013.  
 
De hulpmiddelen welke onder de MDR-wetgeving 2017/745 EU 
behoren voldoen aan deze wetgeving zoals verwacht mag  
worden van JadaCare en zijn dan ook geregistreerd. Dit betreft 
de artikelen in artikelgroep 2 (toiletbeugels en toebehoren),  
artikelgroep 3 (douchezittingen en toebehoren), artikelgroep 4 
(douche- en toiletstoelen en toebehoren) en de artikelgroepen 5, 
6 en 9 (hoogte-verstel-rails en -systemen).  
 

Informeer vrijblijvend, wij horen graag van u,  
 
Met vriendelijke groet, 

Druk– en typefouten voorbehouden. 
    2023 

Voorwoord 
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Omschrijving 
 voor ondersteuning in iedere gewenste positie 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen  
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart, p8 
1 58 000 rozetten 2 stuks  p8 
1 59 000 rozetten 3 stuks p8 
 
Bevestigingssets RVS 
5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen  p33 
5 82 000 (C) set door&door bouten 3 flenzen  p33 
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen  p34 
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen - p34 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen  p34 
9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen  p34 

Wandbeugels 
1 10 020   
1 10 030    
1 10 045   
1 10 050   
1 10 060   
1 10 760 inclusief handdoekrek - 
1 10 070   
1 10 085   
1 10 100   
1 55 070  2-delig  
1 55 110  2-delig   
1 55 150  2-delig   
Special-beugels 
9 10 012  2 flenzen tot 
9 10 013  3 flenzen 
9 10 013  2-delig  3 flenzen 

Omschrijving 
- elegante beugel zonder flenzen 
 verdekte inbusbevestiging  
 ook geschikt om twee beugels door & door te  
  bevestigen op een deur 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen 
1 28 000 (SC/C) hoekprofielen beugel verdekte bvsp8 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart p8 
5 83 000 (C) set door & door bouten wand  p33 
5 84 000 set door & door bouten deur  p33 
9 10 002 (IN) RVS bevestigingsset wand  p34 
9 10 006 (IN) RVS bevestigingsset deur enkel  p34 

Beugel blinde bevestiging  
1 25 020     
1 25 030     
1 25 040      
1 25 050      
1 25 060      
1 25 070      
1 25 080      
1 25 100      
1 25 150      

20 cm 
30 cm 
40 cm 
50 cm 
60 cm 
70 cm 
80 cm 

100 cm 
150 cm 
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20 cm 
30 cm 
45 cm 
50 cm 
60 cm 
60 cm 
70 cm 
85 cm 

100 cm 
70 cm 

110 cm 
150 cm 

       
            150 cm 

150-180 cm 
180-250 cm 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

         
SC staal wit    

41 
42 
43 
43 
48 
76 
53 
54 
56 

 
79 
79 

 
215 
288 
288 

    RVS wit   

 50 
51 
53 
55 
64 

113 
71 
74 
79 
81 

100 
112 

 
246 
329 
329 

RVS gepolijst 

52 
53 
55 
61 
69 

121 
76 
82 
92 
95 

114 
116 

 
284 
364 
364 
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Omschrijving 
 voor ondersteuning in iedere gewenste positie 
 soft touch kunststofgrip tegen metaalallergieën    
- anti-slip / voor extra grip 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen  
1 58 000 rozetten 2 stuks  p8 
Bevestigingssets rvs 
5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen  p33 
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen  p34 
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen - p34 

Wandbeugels anti-slip    
1 20 045    
1 20 050    
1 20 060      
1 20 070      
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Wandbeugels 

RVS gepolijst 

79 
84 
92 
97 

SC staal wit    

64 
65 
66 
72 
73 
79 
80 
81 
92 

C rvs wit    

73 
74 
78 
85 
87 
95 
97 

101 

RVS gepolijst 

74 
76 
80 
87 
94 
99 

102 
110 

 



 

 

Omschrijving 
 hoekhandgreep voor ondersteuning in diverse  
  situaties  
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 58 000  rozetten 2 stuks  p8 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
 

Hoekwandbeugel 135° 
1 40 030 
Hoekwandbeugel 45° 
1 45 040 
——————————————————————- 
Bevestigingssets rvs 
5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen  p33 
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen  p34 
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen –p34 

Omschrijving 
- uitermate geschikt voor positionering op het kozijn 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
Optionele artikelen ————————————— 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
9 10 005 (IN) RVS bevestigingsset kozijnbeugelp34 

Kozijnbeugel 
1 80 030       30 cm 
1 80 045       45 cm 
1 80 060       60 cm  
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          1 40 030   1 45 040  

Omschrijving 
  90° hoekwandbeugel  
  door koppelstuk eenvoudig zowel links als  
   rechts te plaatsen 
 eenvoudig op gewenste maat in te korten 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
Optionele artikelen —————————————- 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 59 000 rozetten 3 stuks  p8 
5 82 000 (C) set door en door bouten  p33 

90° hoekwandbeugel links/rechts  
1 57 077                  70 x   70 cm  
1 57 117              110 x   70 cm 
1 57 121    110 x 110 cm  
1 57 157    150 x   70 cm  
1 57 161    150 x 110 cm 
1 57 165    150 x 150 cm 
————————————————————— 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p34  
9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p34 

Omschrijving 
 hoekwandbeugel 90° voor gebruikersgewicht tot 150kg 
Optionele artikelen ——————————————- 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 59 000 rozetten 3 stuks  p8 
3 70 serie frame hangende douchezitting  p20 

Hoekwandbeugel 90° horizontaal 
1 10 750 (C/SC)  3 flenzen 75x75 cm 
Bevestigingssets rvs———————————— 
5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen  p33 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p34  
9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p34 

 1 40 030 

  

W
andbeugels  

Wandbeugels 

SC staal wit    

39 
44 
50 

C rvs wit    

53 
64 
71 

rvs gepolijst 

55 
67 
74 

SC staal wit    

128 
136 
143 
143 
151 
159 

C RVS wit    

158 
181 
201 
188 
210 
217 

RVS gepolijst 

179 
201 
220 
201 
221 
222 

C RVS wit    

188 
RVS gepolijst 

200 

SC staal wit    

70 
 

92 

RVS wit 

82 
 

108 

RVS gepolijst 

94 
 

114 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Glijstangen 
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Omschrijving 
 deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 58 000  rozetten 2 stuks voor handgreep/ 
                glijstang  p8 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder  p8 
9 70 100 douchekop 5 standen  p28 
9 70 200 douchekop 8 standen  p28 
9 70 300 doucheslang wit 180 cm  p28 
9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm p28 
9 70 320 doucheslang zilver 200 cm  p28 

Glijstang/wandbeugel 
1 55 070  2-delig               
1 55 110  2-delig      
1 55 150  2-delig   
 
Bevestigingssets rvs————————————— 
5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen  p33 
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen  p34 
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen –p34 

Omschrijving 
 deze glijstang is tevens geschikt als wandbeugel 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
- wandbeugel 156170 is omkeer voor links of rechts 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 10 500 spons/flessenhouder  p8 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 59 000 serie rozetten 3 stuks  p8 
3 70 000 frame hangende douchezitting  p20 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder  p8 
9 70 100 douchekop 5 standen  p28 
9 70 200 douchekop 8 standen  p28 

Glijstang/wandbeugel  
1 56 070   110/70 cm (35x35) 
1 56 170  110/70 cm (50x20) 
 
—————————————–——————— 
9 70 300 doucheslang wit 180 cm  p28 
9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm p28 
9 70 320 doucheslang zilver 200 cm  p28 
 
Bevestigingssets rvs——————————— 
5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen  p33 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p34  
9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p34 

70 cm  
110 cm 
150 cm 
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W
andbeugels  

156070 156170 

Omschrijving 
 deze glijstang is tevens geschikt als handgreep 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
Optionele artikelen ——————————————-- 
1 10 500 spons/flessenhouder  p8 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 59 000 rozetten 3 stuks  p8 
1 59 400 rozetten 4 stuks  p8 
3 70 serie frames hangende douchezitting  p20 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder -p8 
9 70 100 douchekop 5 standen  p28 
9 70 200 douchekop 8 standen  p28 
9 70 300 doucheslang wit 180 cm  p28 
9 70 310 doucheslang zwart/chroom 180 cm p28 
9 70 320 doucheslang zilver 200 cm  p28 

Bevestigingssets rvs——————————— 
5 82 000 (C) set door & door 3 flenzen  p33 
5 82 400 (C) set door & door 4 flenzen  p33 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten 3 flenzen -p34 
9 10 023 (IN) bolkopschroeven 3 flenzen -p34 
9 10 004 (IN) houtdraadbouten 4 flenzen -p34 
9 10 024 (IN) bolkopschroeven 4 flenzen -p34 
 

Glijstang/hoekhandgreep 
1 57 075 3 flenzen 110/75x75 cm 
1 57 076 4 flenzen 110/75x75 cm 

Attentie: Indien aan deze hoekhand
greep een hangend frame 375000 met  
douchezitting wordt bevestigd dan 
adviseren wij de  glijstang/wandbeugel 
157076 met extra flens  
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C RVS wit    

81 
100 
112 

RVS gepolijst 

95 
114 
116 

C RVS wit    

174 
174 

RVS gepolijst 

188 
188 

C RVS wit    

246 
279 

RVS gepolijst 

264 
288 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

Glijstangen 
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Wastafelbeugels 

Omschrijving 
 handgreep om wastafel 
 standaard 3  5 cm tussen wastafel en beugel 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25 mm  p8 
5 92 000 (C) set door & door bouten wastafel 
               beugels p33 
9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset p34 

Wastafelbeugel      breed x diep  
1 60 045 binnenwerks 45 x 33 cm 
1 60 070 binnenwerks 70 x 53 cm  
1 60 075 binnenwerks 75 x 54 cm 
1 60 077 binnenwerks 75 x 58 cm 
1 60 082 binnenwerks 82 x 59 cm 
1 60 090 special – afwijkende maat  

Omschrijving 
 beugel om rolstoelwastafel  
 standaard 3 - 5 cm tussen wastafel en beugel 
- voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
Optionele artikelen ———————————— 
5 92 000 (C) set door & door bouten wastafel 
               beugels  p33 
9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset  p34 

Rolstoelwastafelbeugel 
1 60 095    
 

SC staal wit    

146 
174 
176 
182 
185 
284 

C RVS wit    

174 
195 
214 
215 
216 
317 

RVS gepolijst 

188 
202 
216 
216 
216 
317 

RVS gepolijst 

 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
 trapspil linker of rechterzijde trap van beneden  
  naar boven gezien 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 37 000 30 cm kunststofgrip zwart Ø25mm p8 
1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep/ 
               glijstang  p8 

Trapspilbeugel 
1 35 100 links                   120 cm 
1 36 100 rechts                   120 cm 
 
Bevestigingssets rvs————————————— 
5 80 000 (C) set door&door bouten 2 flenzen  p33 
9 10 000 (IN) houtdraadbouten 2 flenzen  p34 
9 10 022 (IN) bolkopschroeven 2 flenzen –p34 
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Trapspilbeugels 

Trapspilbeugels 

SC staal wit    

127 
127 

C RVS wit    

156 
156 

RVS gepolijst 

156 
156 

             Links 

Rechts 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Spons/flessenhouder      
 voor bevestiging op wandbeugel 
 geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm 
 zonder gereedschap te bevestigen 
 eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen 
 te bedienen vanuit staande of zittende positie 
- geschikt voor wandbeugels met diepte  
  binnenmaats 83 mm  

1 10 500 

Rozetten voor glijstangen/wandbeugels  
- rozetten om flenzen af te dekken 
 voor wandbeugel serie 110, 120, 140030145040 
 voor trapspilbeugel 135100136100 
 voor glijstang/wandbeugels 155110155150 
 voor glijstang/wandbeugels serie 156 en 157 
 opening doorsnede 25 mm, buitenmaats 75 mm 
- niet geschikt voor gecoate wandbeugels  

Douchekophouder 
 voor bevestiging van handdouche 
- traploos verstelbaar 
- eenvoudige eenhandsbediening  
 geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm  
 
Optionele artikelen————————————-- 
alle producten serie 155/156/157  p6 

9 70 000 

Door & door bouten set deur 
 voor bevestigen in horizontale of verticale stand        
  van uni-grepen door en door op deur 
 
Optionele artikelen ————————————-- 
alle uni-grepen serie 125  p4 

5 84 000 

10 

1 58 100 1 stuk 
1 58 000 2 stuks   
1 59 000 3 stuks  
1 59 400 4 stuks  

Optionele artikelen ————————————– 
gepolijste artikelen uit serie  
110/120/135/136/140/145/155/156 en 157  p4/6 

Hoekprofielen unigreep  
 in combinatie met de uni greep te monteren op  
  de hoek van wand of kozijn 
 exclusief unigreep (deze separaat bijbstellen) 
 exclusief bevestigingsset   

1 28 000 

Optionele artikelen ————————————- 
alle producten uit serie 125  unigrepen– p4 
9 10 000 (IN) bevestigingsset kozijnhoekprofielen -p34 
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Wandbeugels 
accessoires 

RVS gepolijst 

86 

SC staal wit    

104 
C RVS wit    

111 
RVS gepolijst 

111 

Kunststof 

9 
12 
14 
17 

Kunststof 

34 

RVS gepolijst 

13 

Hoekprofielen 
 
Hoekprofielen 128000 (SC/C) worden op 
de hoek van een muur, kozijn, deurpost of 
trapspil bevestigd en hierop wordt een uni
-beugel aangebracht.  
Handig bij een opstapje, trapopgang of 
dorpelovergang. De beugels zijn leverbaar 
van 20 cm tot 150 cm.  
 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 
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Accessoires 

Handdoek/jassen/tassenhaak RVS gepolijst 
 royale haak voor handdoeken/(bad)jassen/tassen 
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 58 100 rozet – p8   
9 10 007 (IN) bevestigingsset haak  - bolkopschroeven - p44 
9 10 011 (IN) bevestigingsset haak  - houtdraadbouten - p44 

1 10 600  

Toiletrolhouder  
 wandbevestiging 
 met rem voor extra zuinig toiletpapier gebruik   
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 58 100 rozet – p8   
9 10 007 (IN) bevestigingsset closetrolhouder  - 
bolkopschroeven - p44 
9 10 011 (IN) bevestigingsset closetrolhouder  - houtdraadbouten - p44 

zonder rem 
1 10 650 
met rem  
1 10 655   

Reservetoiletrolhouder  
 wandbevestiging 
- geschikt voor 2 closetrollen 
- ook geschikt als keukenrolhouder  
Optionele artikelen ————————————– 
1 58 100 rozet – p8   
9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder  - bolkopschroeven - p44 
9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder  - houtdraadbouten - p44 
 

 
 
1 10 660  

Planchet  
 royale elegante planchet  65 cm x 15 cm  
- strakke vormgeving  
 
Optionele artikelen ————————————— 
9 10 007 (IN) bevestigingsset planchet  - bolkopschroeven - p44 
9 10 011 (IN) bevestigingsset planchet  - houtdraadbouten - p44 

1 90 265 

Handgreep met handdoekenrek  
 handgreep 60 cm voorzien van handdoekenrek  
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 58 000 rozetten set 2 stuks  -p8 
9 10 000 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - houtdraadbouten  p44 
9 10 022 (IN) RVS bevestigingsset 2 flenzen - bolkopschroeven - p44 

 
 
1 10 760 

Dubbele haken  
 voor handdoeken/(bad)jassen/tassen 
- strakke vormgeving  
 
 
Optionele artikelen ————————————— 
9 10 008 (IN) bevestigingsset dubbele haken - bolkopschroef  - p44 
9 10 009 (IN) bevestigingsset dubbele haken - houtdraadbout - p44 

 
klein 
1 90 050       5 x 7 cm 
groot 
1 90 100     10 x 11 cm  

Badkamer & toilet 
accessoires 

SC staal wit    

27 
C RVS wit    

33 
RVS gepolijst 

34 

SC staal wit    

48 
 

57 

C RVS wit    

54 
 

68 

RVS gepolijst 

53 
 

66 

SC staal wit    

50 
C RVS wit    

56 
RVS gepolijst 

54 

SC staal wit    

78 
C RVS wit    

110 
RVS gepolijst 

115 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

SC staal wit    

26 
 

28 

C RVS wit    

27 
 

29 

RVS gepolijst 

27 
 

29 

SC staal wit    

76 
C RVS wit    

113 
RVS gepolijst 

121 
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Omschrijving 
 wand en statiefbevestiging 
 niet opklapbaar 
- voor gebruikersgewicht tot  200 kg  
 
Optionele artikelen ————————————— 
1 10 660  reserveclosetrolhouder  p9 
2 19 000  steunpoot vaste toiletbeugel  
                vanaf 65 cm  p12 
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel  p12 
2 30 000 closetrolhouder  p13 
2 35 000 armleggerkussen zelfmontage  p13 
2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerd  p13 
2 37 000 30 cm zwart kunststofgrip   p13 

Toiletbeugels vast 
1 70 050        50 cm 
1 70 065      65 cm 
1 70 075      75 cm 
1 70 085        85 cm 

————————————————————
—— 
2 91 000 rug/voorsteun  p13 en p27 
2 95 000 voorbereiding pneumatische knop - p13 
5 85 000 (C) set door & door bouten  
                toiletbeugels  p33 
9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset  p34 

Toiletbeugels 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 wand/rail-in of statief bevestiging 
 250070 in te korten tot elke gewenste lengte  
  en geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg  
- 270080 in te korten tot 65 cm en geschikt voor  
  gebruikersgewicht tot 200 kg  
 
Optionele artikelen  
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel p12 
2 75 000 (SC/C) closetrolhouder armsteun  p10 
2 91 000 rug/voorsteun  p13 en p27 

Armsteun 70 cm 
2 50 070                70 cm 
Armsteun met steunpoot  80 cm  
2 70 080      80 cm 
 
 
 
 
 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar  p13 
5 85 000 (C) set door & door bouten armsteunen  p33 
9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset  p34 

Closetrolhouder armsteunen  
closetrolhouder voor armsteun wordt bevestigd  
met een inbus naar wens  horizontaal  te verplaatsen 
 
Optionele artikelen ———————————–——— 
2 50 070 (SC/C) armsteun opklapbaar 70 cm - p15 
2 70 080 (SC/C) armsteun opklapbaar 80 cm - p15 
 

 
2 75 000 
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SC staal wit    

102 
107 
111 
113 

C RVS wit    

127 
134 
145 
151 

RVS gepolijst 

139 
151 
163 
167 

SC staal wit    

87 
 

207 

C RVS wit    

123 
 

252 

RVS gepolijst 

133 
 

279 

SC staal wit    

50 
C RVS wit    

55 
RVS gepolijst 

53 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
 opklapbaar en eenvoudig te bedienen 
 voor wand, railin en statiefbevestiging  
 in rail 15 cm in hoogte instelbaar 
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg 
- toiletbeugel is in verticale stand beremd  
 
Optionele artikelen  ————————————— 
2 18 000  (SC/C) steunpoot toiletbeugels  
                vanaf 60 cm  p12 
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel  p12 
2 30 000 closetrolhouder  p13 
2 33 000 beugelvergrendeling rechts  p13 
2 34 000 beugelvergrendeling links  p13 

Toiletbeugels opklapbaar 
2 10 050       50 cm 
2 10 060       60 cm 
2 10 065       65 cm 
2 10 075       75 cm 
2 10 085       85 cm 
2 10 090       90 cm  
——————————————————————— 
2 35 000 armleggerkussen zelfmontage  p13 
2 36 000 armleggerkussen voor gemonteerd  p13 
2 37 000 30 cm zwart kunststofgrip   zie onderstaand 
2 91 000 rug/voorsteun  p13 en p27 
2 95 000 voorbereiding pneumatische knop - p13 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte  
               instelbaar  p12 

Omschrijving 
 opklapbaar en eenvoudig te bedienen 
 met vaste closetrolhouder 
 voor wand, rail-in en statiefbevestiging 
 in rail 15 cm in hoogte instelbaar 
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg  
- toiletbeugel is in verticale stand beremd  
 
Optionele artikelen ————————————— 
2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugels  
               vanaf 60 cm  p12 
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel  p12 
2 33 000 beugelvergrendeling rechts  p13 
2 34 000 beugelvergrendeling links  p13 

Toiletbeugels met vast closetrolhouder  
2 12 050                 50 cm 
2 12 060                 60 cm 
2 12 065                 65 cm 
2 12 075                 75 cm 
2 12 085                 85 cm 
2 12 090                      90 cm 
—————————————————————–- 
2 35 000 armleggerkussen zelfmontage  p13 
2 36 000 armleggerkussen voorgemonteerdp13 
2 37 000 30 cm zwart kunststofgrip  zie onderstaand 
2 91 000 rug/voorsteun  p13 en p27 
2 95 000 voorbereiding pneumatische knop-p13 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte  
   instelbaar - p12 

13 

—————————————-- 
5 85 000 (C) set door & door  
               bouten toiletbeugels  
                p33 
9 20 000 (IN) RVS  
               bevestigingsset  p34 

—————————————-- 
5 85 000 (C) set door & door  
               bouten toiletbeugels  
                p33 
9 20 000 (IN) RVS  
              bevestigingsset  p34 

Omschrijving 
 opklapbaar en eenvoudig te bedienen 
 voor wand, rail-in en statiefbevestiging 
 in rail 15 cm hoogte instelbaar 
 grip soft touch kunststof voor extra grip en  
   tegen metaalallergie 
- voor gebruikersgewicht tot 200 kg  
- wandbeugel is in verticale stand beremd  
Optionele artikelen ————————————— 
2 18 000 (SC/C) steunpoot wandbeugels  
               vanaf 60 cm  p12 
2 20 000 (SC/C) statief wandbeugel  p12 

Wandbeugels met kunststofgrip  
2 15 065                65 cm 
2 15 075                75 cm 
2 15 085                85 cm 
2 15 090           90 cm  
—————————————————————–— 
2 30 000 closetrolhouder  p13 
2 33 000 beugelvergrendeling rechts  p13 
2 34 000 beugelvergrendeling links  p13 
2 91 000 rugsteun  p13 
2 95 000 voorbereiding pneumatische knop  - p13 
5 40 040 (C) rail-in wandbeugel hoogte  
              instelbaar  p12 

—————————————-- 
5 85 000 (C) set door & door  
               bouten wandbeugels  
                p33 
9 20 000 (IN) RVS  
               bevestigingsset  p34 

  

Toiletbeugels 
Toiletbeugels 

opklapbaar 

SC staal wit    
122 
118 
123 
124 
125 
127 

C RVS wit    
149 
154 
159 
163 
166 
167 

RVS gepolijst 

187 
169 
177 
186 
190 
190 

SC staal wit    
141 
133 
134 
136 
137 
138 

C RVS wit    
183 
168 
176 
181 
182 
185 

RVS gepolijst 
199 
187 
195 
201 
203 
203 

RVS gepolijst 
197 
203 
205 
210 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
- traploos instelbaar  
 levering inclusief RVS bevestigingsset 
- voor gebruikersgewicht tot 300 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
alle  vaste toiletbeugels serie 170 –p10 
alle artikelen uit de serie 210/212/215  
levering vanaf 2012 vanaf 60 cm  p11 
2 20 000 (SC/C) statief toiletbeugel  p12 

Steunpoot opklapbare toiletbeugels vanaf 60 cm 
- 25 cm hoogte instelbaar  
2 18 000 
Steunpoot vaste toiletbeugels en opklapbare  
toiletbeugels - geleverd t/m 2011 - vanaf 65cm 
- 16 cm hoogte instelbaar  
2 19 000 
 

Omschrijving 
 statief voor alle toiletbeugels 
- beugels zijn traploos in hoogte te stellen 
- gebruikersgewicht  tot 200 kg en met  
  steunpoot  tot 300 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
alle toiletbeugels  
2 18 000 (SC/C) steunpoot toiletbeugel 2012  p12 
9 21 000 (IN) RVS vloerbevestigingsset  p34 

Statief toiletbeugel  
2 20 000 

14 

Omschrijving 
 hierin kan de toiletbeugel/armsteun 15 cm  
  traploos in hoogte worden verplaatst zonder te 
  boren.  
- handig om op de juiste hoogte te stellen voor een  
  andere gebruiker, bij een indicatie wijziging  of   
  indien er een verhoger wordt aangebracht  
- exclusief toiletbeugel 
- inclusief stelplaat en inbusbout  
- gebruikersgewicht tot 200 kg  en met  
   steunpoot tot 300 kg  
 
Optionele artikelen ————————————— 
alle toiletbeugels en armsteunen  
5 44 040 sierkap voor 540040  p23 
5 45 040 afdekplaat voor 540040  p23 

Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen  
5 40 040   40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————————————————— 
5 87 000 (C) set door & door bouten railin  p33 
5 41 040 spangreep 1 stuks  p23 
5 42 040 spangreep 2 stuks  p23 
9 50 004 (IN) RVS rail bevestigingsset  p35 

218000 219000 

 

 

218000 

Toiletbeugels 
accessoires 
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SC staal wit 
 

73 

RVS wit    
 

97 

RVS gepolijst 
 

106 
 
 

149 

SC staal wit 
157 

RVS wit    
188 

RVS gepolijst 
221 

RVS wit    
102 

RVS gepolijst 
111 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Closetrolhouder voor alle toiletbeugels 
 kan op iedere positie worden aangebracht 
 minimale hoogte 12,5 cm en maximale hoogte  
  14 cm 
 inclusief RVS moer 
 
Optionele artikelen —————————————- 
alle artikelen uit de serie 170/210/215  p10/11 

 
2 30 000 

Beugelvergrendeling  - special -  
 blokkering in horizontale en verticale stand 
 de beugel kan in verticale stand dienst doen als  
  handgreep  
 vergrendeling links/rechts aan de buitenkant van  
  de beugel 
- prijs is exclusief toiletbeugels  
 voor gemonteerd op RVS gepolijste toiletbeugels 
 
Optionele artikelen —————————————- 
alle opklapbare beugels  p11 

 
2 33 000 rechts    
2 34 000 links 

Armlegger kussen 
 voor alle toiletbeugels 
 te plaatsen op 28 mm buis 
 armleggerkussen polyurethaan 
 inclusief RVS bevestigingsset 
 
Optionele artikelen —————————————– 
alle vaste en opklapbare beugels  p10/11 

 
2 35 000 zelfmontage   
2 36 000 voor gemonteerd 
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234000    233000 

 
2 91 000  

Voorsteun/rugsteun  
- als voorsteun en rugsteun te gebruiken  
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm  
- te plaatsen op wandbeugels maximaal 70 cm  
  hart op hart  
- tussenbuis is 80 cm  buitenmaats 
- op willekeurig iedere positie aan te brengen  
- verschillende hoogtes mogelijk  
- voor tijdelijk of permanent gebruik  
- zie ook pagina 27 
 

  

Toiletbeugels 
Toiletbeugels 

accessoires 

Rugsteun 
- 21 tot 29 cm traploos diepte instelbaar  
- 55 tot 65 cm breedte instelbaar  
 rugsteun  40 x 20 cm kantelbaar of  vast te zetten 
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar  
- te plaatsen op de wand of op de flenzen van de  
  toiletbeugels (zonder extra boorgaten te bevestigen)  

  
7 32 000 diepte instelbaar  
               van 21 tot 29 cm  
7 33 000 diepte instelbaar  
               van 21 tot 42 cm 
 

RVS gepolijst 
48 

RVS gepolijst 
173 
173 

Kunststof 
34 
55 

RVS gepolijst 
379 

 
392 

RVS wit    
196 

RVS gepolijst 
196 

Reservetoiletrolhouder  
 wandbevestiging 
- geschikt voor 2 closetrollen 
- ook geschikt als keukenrolhouder  
Optionele artikelen ————————————– 
1 58 100 rozet – p8   
9 10 007 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder  - bolkopschroeven - p44 
9 10 011 (IN) bevestigingsset reserveclosetrolhouder  - houtdraadbouten - p44 
 

 
 
1 10 660  

SC staal wit    

50 
C rvs wit    

56 
RVS gepolijst 

54 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 
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Toiletbeugelsets 

Omschrijving 
 voor staand en duoblok/wandcloset  
 armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan 
 in hoogte instelbaar op 37394143454749 
  50 en 52 cm van vloer tot bovenkant keramiek 
- 55 cm tussen de armleggerkussens  
 zitting/verhoger hoogwaardig kunststof 
 bevestigingsgaten hart op hart 155 mm 
 inclusief speciale RVS bevestigingsset 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 200 kg  
 
2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset  p18  
9 70 005 (IN)bevestigingsset vervanging kunststof 
                onderdelen bevestiging toiletzitting  
9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset  
                (indien losser verhoger wordt geplaatst) -p44               

Toiletsteun  
2 55 000 zonder toebehoren  
2 55 100 closetzitting 
2 55 200 closetzitting met deksel 
2 55 300 losse verhoger 5 cm 
2 55 400 losse verhoger 10 cm 
2 55 500 vaste verhoger  6 cm 
2 55 600 vaste verhoger 10 cm 
 
 
9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset 
(indien losse verhoger wordt geplaatst)– p44 

RVS gepolijst 
  530 
  567  
  586 
  576 
  581 
  816 
  816 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset  
 armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar 
 49 cm tussen armleggerkussens  
 armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan 
 verhogers hoogwaardig kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg  
 
Optionele artikelen —————————————- 
2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset p15 
9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof 
                onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt  
                in combinatiesets meegeleverd)                  

Toiletbeugelset armlegger  hoogte 30 cm 
2 44 005 zonder toebehoren en bevestiging  
2 44 405 incl. losse verhoger zonder deksel 5cm  
                - inclusief RVS bevestigingsset  
2 44 506 inclusief vaste verhoger met deksel 6cm  
                - inclusief RVS bevestigingsset  
 
 
 
9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset  indien 
               losse verhoger wordt geplaatst ( wordt in  
               combinaitesets meegeleverd)– p34                

Omschrijving 
- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset  
 armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar 
 49 cm tussen armleggerkussens 
 armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan 
 verhoger hoogwaardig kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg  
 
Optionele artikelen  
2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset p15 
9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof 
                onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt  
                in combinatiesets meegeleverd)                                   

Toiletbeugelset armlegger  hoogte 35 cm 
2 44 010 zonder toebehoren  
               - exclusief bevestigingsset 
2 44 410 incl. losse verhoger zonder deksel 10cm  
               - inclusief RVS bevestigingsset  
2 44 510 inclusief vaste verhoger met deksel 10cm 
               - inclusief RVS bevestigingsset  

 17 

Omschrijving 
- geschikt voor staand en duoblok/wandcloset  
 armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar 
 49 cm tussen armleggerkussens 
 armleggerkussen zwart 5 cm breed polyurethaan 
 zitting hoogwaardig kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg  
 
Optionele artikelen —————————————-- 
2 49 000 (SC/C) closetrolhouder toiletbeugelset p15 
9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof 
                onderdelen bevestiging toiletzitting (wordt in  
                combinaitesets meegeleverd)              

Toiletbeugelset armlegger hoogte 25 cm 
2 44 000 zonder toebehoren  
                - exclusief bevestiging  
2 44 100 inclusief zitting met RVS scharnierdelen 
                - inclusief RVS bevestigingsset 
2 44 200 incl. zitting/deksel wit / RVS scharnieren 
               - incl. RVS bevestigingsset  
2 44 210 incl. zitting/deksel zwart/RVS scharnieren 
               - inclusief RVS bevestigingsset  

 

244200 

244510 SC/C 

9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset indien 
               losse verhoger wordt geplaatst (wordt in 
               combinaitesets meegeleverd) -p34 
                  

Closetrolhouder toiletbeugelsets en  
toiletsteunen 
 voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen 
 eenvoudig links of rechts te bevestigen 
 
Optionele artikelen ——————————————-- 
voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen  p14/15 

 
2 49 000    

Toiletbeugelsets/toiletsteunen accessoires  

  

Toiletbeugels  

Toiletbeugelsets 

SC staal wit 
171 

 
202 

 
225 

 
284 

RVS wit    
215 

 
247 

 
271 

 
328 

RVS gepolijst 
219 

 
252 

 
277 

 
333 

SC staal wit 
209 
260 

 
496 

 

RVS wit    
253 
304 

 
540 

RVS gepolijst 
260 
311 

 
544 

SC staal wit 
222 

 
280 

 
509 

RVS wit    
267 

 
324 

 
553 

RVS gepolijst 
274 

 
329 

 
558 

SC staal wit 
33 

RVS wit    
35 

RVS gepolijst 
34 

244405 SC/C 



 

 

Omschrijving 
 afzonderlijk opklapbare armleggers 39 cm 
  voorzien van armleggerkussens 
 zit en rugdeel klemsysteem 
 zithoogte 50 cm eenvoudig in te korten  
 zit en rugdeel ABS kunststof 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg 
   

Douchestoel   
4 80 000 zit– & rugdeel wit  
4 80 010 zit- & rugdeel antraciet  
 
 

Douchekruk zithoogte 49 cm - in te korten  
4 04 000 zitdeel wit  
4 04 010 zitdeel antraciet  
Meerprijs levering zwart zitdeel  
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Omschrijving 
 vaste armleggers 
 zitdeel klemsysteem kunststof 
 zithoogte 49 cm eenvoudig in te korten 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, 
  indien voorzien van soft seat kussen 250 kg  
 
Optionele artikelen ————————————— 
7 78 000 armleggerkussen zwart  € 16,00 

Douchekruk hoogte instelbaar  
 hoogte instelbaar 44 56 cm  
  (instelbaar met stappen van 2 cm) 
4 06 000 zitdeel wit  
4 06 010 zitdeel antraciet  
Meerprijs levering zwart zitdeel  

Omschrijving 
 
 vaste armleggers 
 uit te breiden tot stoel m.b.v. rugleuning 408000 
 zitdeel klemsysteem kunststof 
 zithoogte  44 – 56 cm eenvoudig te stellen 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg, 
  indien voorzien van soft seat kussen 250 kg  
 
Optionele artikelen ————————————— 
7 78 000 armleggerkussen zwart  € 16,00 

  

Do
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Douchestoelen/-krukken 

RVS wit    
571 
571 

RVS gepolijst 
589 
589 

RVS gepolijst 
371 
371 
30 

RVS gepolijst 
 
 

496 
496 
30 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
 

Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
 staand model  

 zitting O of Ω-uitsparing met geleiderails voor  
   ondersteek en toiletemmer  
 armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar  
 zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg 

Douche-/toiletstoel O-uitsparing staand model  
4 10 000 staand model  
Douche-/toiletstoel Ω-uitsparing staand model  
4 11 000 staand model  
 

Omschrijving 
 duwmodel met 4 zwenkwielen dubbel beremd 

 zitting Oof Ω-uitsparing met geleiderails voor  
  ondersteek en toiletemmer  
 armlegger(s) traploos in hoogte instelbaar  
 zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem 
 zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu  

- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg 

Douche-/toiletstoel O-uitsparing duwmodel  
4 20 000 duwmodel 4 wielen  
Douche-/toiletstoel  Ω-uitsparing duwmodel  
4 21 000 duwmodel 4 wielen  
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410000 411000 411000 

Veiligheidsgordel   
 gesp eenhandsbediening 
 toepasbaar op diverse stoelen 
 verstelbaar tot 110 cm 
 nylon band met kunststof gesp 
Optionele artikelen -————————————— 
douche-/toiletstoelen –p25 
douchezittingen en –stoelen –p16/19 

4 51 000  

  

Douchestoelen  

Douche-/toilet-/postoelen 

420000 421000 

Set voetsteunen met hakbanden 
 voor douche/toiletstoel  
 hoogte instelbaar; gemeten vanaf vloer tot boven 
  kant voetplaat (laagste punt) vanaf 2 cm tot 19 cm 
 zwenkbaar 
 voetsteunen hoogwaardig kunststof 

 
4 30 000 set voetsteunen 
 

Dekselhouder  
 om zowel deksel van pu zitting als deksel van  
  ondersteek of emmer in te plaatsen 
 wordt aan achterkant douche/toiletstoel bevestigd 
 breed 20 cm, diep 6 cm, hoog 25 cm 
 
Optionele artikelen —————————————— 
4 70 000 ondersteek met deksel –p29 
4 75 000 toiletemmer + deksel –p29 

Verbredingsset armleggers  
 voor douche/toiletstoel 410/411/420/421 
 hiermee wordt de afstand tussen de armleggers  
  verbreed van 45 naar 55 of 61 cm 
 
Optionele artikelen —————————————— 
alle douche-/po-/toiletstoelen –p25 

4 50 000 dekselhouder  

 
4 60 012   10 cm    
4 60 018   16 cm  

RVS wit    
796 

 
826 

RVS gepolijst 
840 

 
873 

RVS wit    
1.016 

 
1.052 

RVS gepolijst 
1.060 

 
1.092 

RVS gepolijst 
482 

RVS gepolijst 
55 

RVS gepolijst 
244 
266 

RVS gepolijst 
39 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
 

Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

420000 
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3 01 000  3 04 000     3 01 000      3 04 000 

301000C   

Omschrijving 
- opklapbaar voorzien van ingekorte flens 
 voor wand, railin en statiefbevestiging 
 zitting klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg 
 
Optionele artikelen —————————————- 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24 
 

Douchezitting  RVS verkorte flenzen 
3 01 000 totale diepte maat 46 cm / wit  
3 01 010 totale diepte maat 46 cm / antraciet  
Douchezitting  RVS 
3 04 000 totale diepte maat 51,5 cm / wit  
3 04 010 totale diepte maat 51,5 cm / antraciet  
——————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 92 000 (C) set door & door bouten  p439 20 000 (IN) 
RVS bevestigingsset  p33 

Attentie:  
steunpoot douchezitting  
t/m 2011 zie 336000 website 

Omschrijving 
 zitdeel opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
 ziten rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van softseat zitdeel tot 250 kg 
 
Optionele artikelen —————————————- 
3 30 000 (SC/C) set statieven p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag p25 
3 55 140 transferrail p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 

Douchezitting RVS met rug 
3 06 000 zit en rugdeel wit  
3 06 010 zit en rugdeel antraciet  
 
——————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting                   
               + rug p33 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model -p34 
 

Attentie:  
steunpoot douchezitting  
t/m 2011 zie 335000 website 

 

Omschrijving 
 zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
- zitdeel spanbekleding afwateringsopeningen wit  
 rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
 
 
Optionele artikelen —————————————- 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 200 (SC/C) steunpotenset zitdiepte 31 cm p24 
3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor  
               308100 voorgemonteerd  p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 

Douchezitting met verkorte zitdiepte  31 cm  
zitdeel spanbekleding met afwateringsopeningen 
3 04 200 alleen zitdeel  wit  (zonder rugdeel)  
3 06 200 zit– en rugdeel wit  
3 06 210 zit– en rugdeel antraciet 
3 08 200 zit– en rugdeel wit  en armleggers 35 cm 
3 08 210 zit– en rugdeel antraciet, armleggers 35 cm 
3 11 200 zit– en rugdeel wit , armleggers (nok) 39 cm  
3 11 210 zit– en rugdeel antraciet, armleggers (nok) 39 cm 
 ——————————————————————— 
3 55 140 transferrail  p25 
5 20 040 (C) set railin hoogte instelbaar   p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting  p33 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model p34 

verkort 

  

Do
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304010C 

Douchezittingen 
Zitdeel standaard 

RVS wit    
213 
213 

 
229 
229 

RVS gepolijst 
235 
235 

 
244 
244 

RVS wit    
302 
302 

RVS gepolijst 
323 
323 

RVS wit    
333 
405 
405 
455 
455 
546 
546 

RVS gepolijst 
346 
427 
427 
475 
475 
567 
567 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 
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Omschrijving 
 zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
 zit en rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg 
 
 
Optionele artikelen —————————————- 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezittingp24 
3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers voor  
               308100 voorgemonteerd  p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 55 140 transferrail  p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 

Douchezitting RVS rug en armleggers U-profiel 
3 08 000 armlegger U 35 cm / zit– en rugdeel wit   
3 08 010 armlegger U 35 cm / zit– en rugdeel antraciet  
Douchezitting RVS rug en armleggers nokkenas 
 voor navenant hogere gewichtsbelasting  
3 08 100 - armlegger nokkenas 39 cm / zit- en rugdeel wit  
3 08 110 - armlegger nokkenas 39 cm / zit– en rugdeel antraciet  
—————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin hoogte instelbaar   p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten douchezit  p35 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8*60 -p36 
9 30 080 (IN) RVS bevestigingsset RVS 8*80 p36 Attentie:  

voor steunpoot douchezitting  
t/m 2011 zie 335000 website 

308000 308100 308000 308100 

Omschrijving 
 zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
- comfort zitdeel soft seat   
 rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg 
- Plus -> 5 cm breder zitdeel en 5 cm extra tussen  
               armleggerskussens (52 cm)  
Optionele artikelen —————————————- 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpotenset douchezitting p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 55 140 transferrail  p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 

Comfort douchezitting 3 of 5 cm armleggers nokkenas 
3 08 103 comfort seat 3 cm / rugdeel wit 
3 08 113 comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet  
3 08 105 comfort seat 5 cm / rugdeel wit 
3 08 115 comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet  
Comfort douchezitting plus 3 of  5 cm armleggers nokkenas 
3 08 103XL comfort seat 3 cm / rugdeel wit 
3 08 113XL comfort seat 3 cm / rugdeel antraciet  
3 08 105XL comfort seat 5 cm / rugdeel wit 
3 08 115XL comfort seat 5 cm / rugdeel antraciet  
——————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin hoogte instelbaar   p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting  p33 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model p34 

 

Omschrijving 
 draaiconsole inclusief douchezitting  
 zit en rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
 om bijvoorbeeld drempelsituatie bij douchebak  
  te overbruggen of om boven een bad te draaien 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg  
- muurbevestiging  
Optionele artikelen ——————————————-- 
3 40 000 (C) set 5 cm verbrede armleggers  
voorgemonteerd  p24 
5 93 000 set door & door bouten  
 douchezitting draaibaar  -p33 
9 30 012 (IN) RVS bevestigingsset  p35 

Draaibare douchezitting RVS 
3 60 000 linksdraaiend 90° / zit– en rugdeel wit  
3 60 010 linksdraaiend 90° / zit– en rugdeel antraciet  
3 61 000 rechtsdraaiend 90° / zit- en rugdeel wit  
3 61 010 rechtsdraaiend 90° / zit– en rugdeel antraciet 
 
 
 
 
 
 
 

Attentie :  
Links of rechtsdraaiend  
vanuit zittende positie  
bekeken. 

    308100            308110 

  

Douchestoelen  
Douchezittingen 

Zitdeel  standaard 

RVS wit    
836 
836 
844 
844 

 
941 
941 
952 
952 

RVS gepolijst 
855 
855 
868 
868 

 
961 
961 
974 
974 

RVS gepolijst 
1.553 
1.553 
1.553 
1.553 

Plus 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

Plus 308103/105 103XL /105XL 

RVS wit    
 

360 
360 

 
 

442 
442 

RVS gepolijst 
 

379 
379 

 
 

463 
463 



 

 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 voor wand, railin en statiefbevestiging 
 zitdeel met Uuitsparing klemsysteem 
 ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p24 
 

Douchezitting U-uitsparing 
3 05 000 zitdeel  
 
 
 
 
 
 
—————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 92 000 (C) set door & door bouten  p33 
9 20 000 (IN) RVS bevestigingsset  p34 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
 zitdeel kunststof met Uuitsparing klemsysteem 
 rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van soft seat zitdeel tot 250 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 55 140 transferrail  p25 

Douchezitting U-uitsparing met rug 
3 07 000 rugdeel wit  
3 07 010 rugdeel antraciet  
 
 
 
 
 
——————————————————————— 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten –p33 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p34 

Omschrijving 
 opklapbaar met armleggers 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
 zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem 
 rugdeel klemsysteem ABS kunststof 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg  
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p24 
3 40 000 (C) set 5cm verbrede armleggers voor 309100 
               voor gemonteerd  p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 55 140 transferrail  p25 
 

Douchezitting U-uitsparing armleggers 35 cm 
3 09 000 rugdeel wit  
3 09 010 rugdeel antraciet  
Douchezitting U-uitsparing armleggers nokkenas 39 cm 
    voor navenant hogere gewichtsbelasting  
3 09 100  rugdeel wit  
3 09 110  rugdeel antraciet  
——————————————————————— 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten –p33 
9 30 000 (IN) RVS bevestigingssets -p34 
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309000 309100 309000 309100 
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Douchezittingen 
zitdeel hygiëne uitsparing  

RVS wit    
347 

RVS gepolijst 
367 

RVS wit    
433 
433 

RVS gepolijst 
449 
449 

RVS wit    
492 
492 

 
 

584 
584 

RVS gepolijst 
539 
539 

 
 

610 
610 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 wand, railin en statiefbevestiging 
 zitdeel Oof Ω-uitsparing polyurethaan  
  met geleiderails voor ondersteek  
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 

douchezitting O-uitsparing 
3 20 000 Ouitsparing  
 
Douchezitting Ω-uitsparing  
3 21 000 Ω-uitsparing  
 
 
 
——————————————————————— 
5 92 000 (C) set door & door bouten douchezitting  p33 
7 73 000 deksel Omodel  
7 74 000 deksel Ω-model  
9 20 000(IN) RVS bevestigingsset  p34 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 wand, railin, frame en statiefbevestiging 
 rugdeel klemsysteem, kunststof 
 zitdeel Oof Ω-uitsparing polyurethaan  
  met geleiderails voor ondersteek  
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 
3 55 140 transferrail  p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p25 

Douchezitting O-uitsparing + rug 
3 22 000  O-uitsparing / rugdeel wit  
3 22 010  O-uitsparing / rugdeel antraciet  
 
Douchezitting Ω-uitsparing + rug  
3 23 000 Ω-uitsparing / rugdeel wit  
3 23 010 Ω-uitsparing / rugdeel antraciet  
 
——————————————————————— 
5 20 040 (C) set railin douchezitting hoogte  
               instelbaar  p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten  
               douchezitting  p33 
7 73 000 deksel Omodel  
7 74 000 deksel Ω-uitsparing  
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset RVS model p34 
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320000 321000 320000 321000 

322000 323000 

Douchezitting O-uitsparing rug/armleggers 
3 24 000 Ouitsparing / rugdeel wit  
3 24 010 Ouitsparing / rugdeel antraciet  
Douchezitting Ω-uitsparing rug/armleggers 
3 25 000 Ω-uitsparing  / rugdeel wit  
3 25 010 Ω-uitsparing  / rugdeel antraciet  
 ————————————————————— 
3 55 140 transferrail  p25 
3 75 000 frame hangende douchezitting  p24 
5 20 040 (C) set railin hoogte instelbaar  p25 
5 90 000 (C) set door & door bouten douchezitting  p33 
7 73 000 deksel O-model  
7 74 000 deksel Ω-uitsparing  
9 30 000 (IN) RVS bevestigingsset  p34 

Omschrijving 
 opklapbaar 
 wand, railin en statiefbevestiging 
 zitdeel O of Ω-uitsparing polyurethaan  
  met geleiderails voor ondersteek  
- armleggers nokkenas bevestiging 
- geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg,  
  indien voorzien van soft seat kussen tot 250 kg 
 
Optionele artikelen ————————————— 
3 30 000 (SC/C) set statieven  p24 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting -p24 
3 40 000 (C) armlegger verbredingsset 5cm p24 
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag  p25 

320000 

323000 

324000 

  

Douchestoelen  
Douchezittingen 

zitdeel met uitsparing en geleiderails 

RVS wit    
374 

 
 

435 

RVS gepolijst 
398 

 
 

458 

RVS wit    
558 
558 

 
 

621 
621 

RVS gepolijst 
589 
589 

 
 

650 
650 

RVS wit    
713 
713 

 
774 
774 

RVS gepolijst 
741 
741 

 
804 
804 

324000 325000 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 



 

 

Omschrijving 
 voor alle douchezittingen  
- zithoogte is traploos instelbaar  
- statieven worden in vloer vastgezet  
 ook in combinatie met steunpotenset te plaatsen 
- inclusief RVS bevestiging om douchezitting vast  
  te zetten aan statieven 
- gebruikersgewicht  tot 250 kg afhankelijk van  
  douchezitting 

Set statieven 
3 30 000 

Omschrijving 
 voor douchezittingen zitdiepte 43 cm vanaf 2012 
 steunpoot opklapbaar 
 poten afzonderlijk traploos in hoogte instelbaar  
 inclusief RVS bevestigingsset 
- gebruikersgewicht  tot 250 kg  
Optionele artikelen  ———————————— 
alle douchezittingen vanaf 2012 uitgezonderd draaibare  

Steunpoot douchezitting vanaf 2012 
3 34 000 steunpotenset   
3 34 200 steunpotenset verkorte zitdiepte 31 cm 
 
 
Attentie:   voor steunpoten onder douchezittingen                     
                geleverd voor 2012 zie de steunpotenset  
                335000 en 336000 op onze website 
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Douchezittingen 
accessoires 

Omschrijving 
- om een douchezitting op te hangen aan een  
  wandbeugell 
- 9 x 2,5 cm in hoogte in te stellen  
- gebruikersgewicht  150kg  
- steunpoten worden geadviseerd  
 
Optionele artikelen ———————————— 
voor alle douchezittingen met rug - p20/23 

Frame hangende 
douchezitting 22 cm hoogte instelbaar 
3 75 000 
 
  
 

 

Optionele artikelen ————————————— 
alle douchezittingen (SC/C) uitgezonderd 360000 - p16/19 
3 34 000 (SC/C) steunpoot douchezitting p20 
9 32 000 (IN) RVS vloerbevestigingsset  p34 

     334000                  334200 

Set verbrede armleggers 5 cm 
 voor douchezitting 308100 - 308103 - 308105    
  309100  324000    325000 
 nokkenasbevestiging hogere gewichtsbelasting 
 ruimte tussen armleggerkussens 51 cm 
 
Optionele artikelen ———————————— 
7 78 000 armleggerkussen zwart  

 
 
3 40 000 voorgemonteerd 
3 41 000 zelfmontage  

RVS wit    
347 

RVS gepolijst 
384 

SC staal wit 
133 

RVS wit    
162 
187 

RVS gepolijst 
185 
187 

RVS wit    
 

301 

RVS gepolijst 
 

317 

RVS wit    
83 

160 

RVS gepolijst 
83 

165 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Omschrijving 
 inclusief handbediening, exclusief douchezitting 
 trafo 220 > 24V zwakstroom 
 motor handbediening 24V zwakstroom  
 snoer motor 2,30 meter 
 snoer trafo 3,00 meter 
 snoer handbediening 2,50 meter 
 
Optionele artikelen ————————————–- 
alle douchezittingen met rug  16/19 
9 70 014 verlengkabel handbediening  
9 70 015 verlengkabel motor  
9 50 001  (IN) RVS wandbevestigingsset  p35 

Rail elektrisch hoog/laag  
3 50 000    128 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving 
 inclusief loopwagen 
 exclusief douchezitting 
 met blokkering om douchezitting vast te zetten 
- traploos in te stellen 
 
Optionele artikelen ————————————— 
alle douchezittingen met rug -p16/19 
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset -p35 

Transferrail  
3 55 140   140 cm 

Omschrijving 
- om douchezittingen, rugsteunen en  
wastafelbeugels in hoogte te stellen 
 23 cm  traploos in hoogte instelbaar 
 bij aanbevolen railhoogte van 21 cm is de 
  zithoogte minimaal 37 cm en maximaal 60 cm  
 
Optionele artikelen ————————————— 
- wastafelbeugels –p7 
- rugsteunen  serie  -p27 
- douchezittingen –p16/19 

Hoogte verstel rails voor douchezittingen,  
wastafelbeugels en rugsteunen 
5 20 040    40 cm 
 
 
 
——————————————————————— 
5 25 040 set afdekplaten voor 520040  p34 
5 24 040 set sierkappen voor 520040  p34 
5 91 000 (C) set door & door bouten railin  p33 
7 30 000 rugsteun 40 –p27 
7 31 000 rugsteun 50 –p27 
9 50 000 (IN) RVS wandbevestigingsset –p35 

 

  

Rail-in/overige  
Hoogte instelsystemen 
Rail-in systemen douchezittingen 

RVS gepolijst 
3.289 

RVS gepolijst 
1.926 

RVS wit    
 

198 

RVS gepolijst 
 

202 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Omschrijving 
 15 cm  traploos in hoogte instelbaar zonder te  
  boren. Ideaal wanneer er een verhoger wordt  
  geplaatst/ verwijderd of om op de juiste hoogte  
  in te stellen voor een andere gebruiker 
 exclusief toiletbeugel 
- inclusief stelplaat  en inbusbout 
 
Optionele artikelen ————————————— 
alle toiletbeugels en armsteunen –p11/12 
5 44 040 sierkap voor 540040  p34 
5 45 040 afdekplaat voor 540040  p34 

Hoogte verstel rail voor toiletbeugels/armsteunen  
5 40 040   40 cm 
 
 
 
 
 
——————————————————————— 
5 87 000 (C) set door & door bouten railin  p43 
5 41 040 spangreep 1 stuks  p34 
5 42 040 spangreep 2 stuks  p34 
9 50 004 (IN) RVS wandbevestigingsset  p45 

Omschrijving 
- 34 cm traploos hoogte instelbaar  
 inclusief montageplaat voor wastafels 
 2 kartelknoppen aan achterkant montageplaat  
  voor stabiliteit  
 afstand bevestigingsbouten wastafel hart  
  op hart 28 cm 
 exclusief wastafel 
- inclusief klem bevestigingsset 
 
Optionele artikelen ————————————— 
6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm –p38 
6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 100 cm –p38 
9 50 000 (IN) wandbevestigingsset -p45 

Hoogte verstel rail inclusief montageplaat wastafel  
6 50 060   60 cm 
6 50 065   65 cm 
 
* Levering exclusief wastafel en kraan  

Omschrijving 
 inclusief spiegelkap om spiegel op aan te brengen 
 trafo 220 > 24V bxdxh 8x7x18 cm 
 snoer motor 2,30 meter  
 snoer trafo 3,00 meter 
 snoer afstandsbediening 2,50 meter 
 inclusief handbediening 24V, 
- 50 cm elektrisch hoogte instelbaar  
 
Optionele artikelen ————————————— 
6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm –p38 
6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 80 cm –p38 
 

Hoogte versel rail elektrisch met spiegelhouder  
6 60 000 
 
* levering exclusief wastafel en kraan  
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
9 70 014 verlengkabel handbediening  
9 70 015 verlengkabel motor  
9 50 001 (IN) RVS wandbevestigingsset –p45 
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Hoogte instelsystemen: Rail-in 

RVS wit    
102 

RVS gepolijst 
111 

RVS gepolijst 
515 
515 

RVS gepolijst 
3.847 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Set sierkappen voor hoogte verstel rails douchezittingen  
 om rail af te dekken indien er geen  
  douchezitting is aangebracht, 
- worden over de rail geplaatst 
 voor set railin douchezitting 520040 
- kan in iedere gewenste RAL kleur worden geleverd 
 
Optionele artikelen —————————————–— 
5 20 040  (C) set rail-in douchezitting hoogte  
                instelbaar –p21 

Set afdekplaten voor hoogte verstel rail douchezittingen  
 om rail af te dekken indien er geen  
  douchezitting is aangebracht 
- worden in de rail geschoven  
 voor set railin douchezitting 520040 
 
Optionele artikelen ————————————–— 
5 20 040  (C) set rail-in douchezitting hoogte  
                instelbaar –p21 

Sierkap voor hoogte verstel rail toiletbeugel  
 om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel  
  is aangebracht  
- wordt over de rail geplaatst 
 voor railin toiletbeugels 540040 
 
Optionele artikelen —————————————–— 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p22 

Afdekplaat voor hoogte verstel rail toiletbeugel 
 om rail af te dekken indien er geen toiletbeugel  
  is aangebracht  
- wordt in de rail geschoven 
 voor wandrail toiletbeugels 540040 
 
Optionele artikelen ——————————————– 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p22 

5 41 040  1 stuk  
5 42 040  2 stuks  

5 44 040 

5 25 040 

5 24 040 

Spangreep voor hoogte verstel rail toiletbeugel 
 om toiletbeugel snel en eenvoudig, zonder  
  gereedschap, in hoogte te verstellen 
 ideaal wanneer de toiletbeugel veelvuldig in  
  hoogte moet worden versteld 
 
Optionele artikelen ————————————–—— 
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar –p23 

5 45 040 
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Rail-in/overige  
Hoogte instelsystemen : Rail-in 
accessoires 

RVS wit    
152 

RVS gepolijst 
163 

RVS wit    
51 

RVS gepolijst 
45 

RVS wit    
79 

RVS gepolijst 
92 

RVS wit    
39 

RVS gepolijst 
36 

RVS gepolijst 
13 
19 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Omschrijving 
- om douchekraan traploos in hoogte te kunnen    
   stellen 
 inclusief montagebord voor kraan 
 montagebord acrylaat (kunststof) 
 
Optionele artikelen ————————————- 
9 90 000 (IN) RVS wandbevestigingsset –p35 
9 99 205 montagebord douchekraan  
9 99 305 flexibele aansluitset douche 50cm –p28 
9 99 308 flexibele aansluitset douche 80cm –p28 

Douchekraan verstelset  
9 99 103                  50 cm (hoogte instelbaar 17cm) 
9 99 109 verlengd   75 cm (hoogte instelbaar 43cm) 

Omschrijving 
 inclusief afzetverlenger 
 op planchet van de afzetverlenger is een  
  spiegel te plaatsen in de groef 
- exclusief wastafel en flexibele aansluiting 
 traploos in hoogte instelbaar 21 cm 
 planchet breed 60 cm x diep 9,5 cm 
 planchet acrylaat (kunststof) 
 
Optionele artikelen ————————————— 
6 50 150 flexibele aansluitset wastafels 50 cm -p28 
6 50 170 flexibele aansluitset wastafels 100 cm - p28 
9 99 108 wastafel handdouchehouder –zie onderstaand 
9 90 000 (IN) wandbevestigingsset –p35 
9 99 204 wastafelverstelset planchet  - zie website 

Wastafel verstelset  
9 99 107 
Fixatieset wastafelverstelset  
9 99 107BIN (bij in de verpakking van product) 
9 99 107B (separaat geleverd ) 
indien aan 999107 een rolstoelwastafel wordt  
bevestigd, is deze fixatieset benodigd  
 
 

Omschrijving 
 houder bestemd voor handdouche 
 zowel links als rechts van de wastafelverstelset  
  999107 te plaatsen 
 diepte vanaf muur tot voorkant  
  handdouchehouder 51 cm 
 houder kunststof 
 levering inclusief RVS bevestigingsset 

Wastafel handdouchehouder  
9 99 108 
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Producten voor rolstoelgebruikers en Fokus woningen  

Optionele artikelen ————————————— 
9 99 107 wastafel verstelset –p26 

RVS gepolijst 
336 
428 

RVS gepolijst 
770 

 
17 
19 

RVS gepolijst 
78 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Omschrijving 
- 21 tot 29 cm traploos diepte instelbaar  
- 55 tot 65 cm breedte instelbaar  
 rugsteun  40 x 20 cm kantelbaar of  vast te zetten 
- rugkussen 2 cm hoogte instelbaar  
- te plaatsen op  de wand of op de flenzen van de  
  toiletbeugels  
-  rugkussen stelt zich automatisch in kantelbare stand 

Rugsteun   
7 32 000 diepte instelbaar van 21 tot 29 cm  
7 33 000 diepte instelbaar van 21 tot 42 cm 

Voor-/rugsteun   
2 91 000  

  

Rugsteunen  

Rugsteunen 

Omschrijving 
- als voorsteun en rugsteun te gebruiken  
- geschikt voor buisdiameter 19 / 22 / 25 / 28 mm  
- te plaatsen op toiletbeugels maximaal  
   70 cm hart op hart  uit elkaar 
- op willekeurig iedere positie aan te brengen  
- op bovenste of  onderste stang van toiletbeugel te plaatsen 
- voor tijdelijk of permanent gebruik  

RVS gepolijst 
379 
392 

RVS wit    
196 

RVS gepolijst 
196 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Flexibele aansluitset wastafels  
- RVS rooster met vulstop/deksel  
- afdichtringen  
- flexibele buis waterafvoer 
- 2 stuks flexibele aansluitslangen met wartels RVS  
- sifon  
- verbindingsstuk afvoer  
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
6 50 060 rail-in wastafels - p22 
6 50 065 rail-in wastafels - p22 

 
6 50 150      flexibele aansluitset wastafel 50 cm 
6 50 170      flexibele aansluitset wastafel 100 cm 
 

Flexibele aansluitslangen douchekraan   
- 2 stuks flexibele aansluitslangen  met wartels RVS 
  
Optionele artikelen ————————————–—-- 
9 99 103 douchekraanverstelset  50cm –p26 
9 99 109 douchekraanverstelset 75 cm  -p26 

9 99 305      flexibele aansluitslangen douche 50 cm  
9 99 308      flexibele aansluitslangen douche 100 cm  
 

Doucheslang zilverkleurig 200 cm 
- bin x bin draaibaar  
- trekvast  met rvs pershuls 
- twitsfree  
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 

 
9 70 320  doucheslang zilver  
Glijstangsets  
9 70 130  douchekop 5 standen + slang zilver+ glijstuk*  
9 70 230  douchekop 8 standen + slang zilver+ glijstuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen  

 

Doucheslang zwart/chroom 180 cm  
- bin x bin draaibaar  
- trekvast  met rvs pershuls  
- twitsfree  
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 

 
9 70 310   doucheslang zwart/chroom  
Glijstangsets  
9 70 120   douchekop 5 st + slang zw/chroom+ glijstuk* 
9 70 220   douchekop 8 st + slang zw/chroom+ glijstuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen  

Doucheslang wit 180 cm  
- bin x bin draaibaar  
- trekvast  met rvs pershuls  
- twitsfree  
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 

 
9 70 300   doucheslang wit  
Glijstangsets  
9 70 110   douchekop 5 standen + slang wit + glijstuk* 
9 70 210   douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen   

Douchekop 8 standen  
- waterbesparend 
- normaal, verspreid, hard, zacht, smal, breed,  
  massage, regenstand 
- aansluiting 1/2” 
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 

 
9 70 200   douchekop 8 standen   
Glijstangsets  
9 70 210 douchekop 8 standen + slang wit + glijstuk* 
9 70 220 douchekop 8 st + slang zw/chroom+glijstuk*  
9 70 230 douchekop 8 standen + slang zilver + gljistuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen  

Douchekop 5 standen  
- waterbesparend  
- normaal, verspreid, bruis, pulserend, sproei 
- aansluiting 1/2” 
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 
 

 
9 70 100   douchekop 5 standen   
Glijstangsets  
9 70 110  douchekop 5 standen + slang wit  + glijstuk * 
9 70 120  douchekop 5 st+ slang zw/chroom+glijststuk* 
9 70 130  douchekop 5 standen+slang zilver + glijstuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen  
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Overige producten 
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Kunststof 
33 

 
93 
95 

Kunststof 
49 

 
110 
112 
129 

Kunststof 
38 

 
93 

110 

Kunststof 
40 

 
95 

112 

Kunststof 
54 

 
111 
129 

Kunststof 
122 
127 

Kunststof 
33 
37 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 

 
Afdekringen en -kappen worden standaard met het product meegeleverd. Catalogus per 1 januari 2023. Hiermee vervallen alle voorgaande catalogi.  
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen, video’s, dwg-bestanden en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl 

Douchekop 3 standen  
- waterbesparend  
- normaal, verspreid, bruis, pulserend, sproei 
- aansluiting 1/2” 
 
Optionele artikelen ————————————–—-- 
Glijstangen/handgrepen - p6 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder - p8 
 

 
9 70 400   douchekop 3 standen   
Glijstangsets  
9 70 410  douchekop 3 standen + slang wit  + glijstuk * 
9 70 420  douchekop 3 st+ slang zw/chroom+glijststuk* 
9 70 430  douchekop 3 standen+slang zilver + glijstuk* 
*glijstuk/douchekophouder  is éénhandig te bedienen  

Kunststof 
33 

 
93 
95 

111 



 

 

Omschrijving 
 band nylon grijs verstelbare band, 125 cm  
 minimale lengte exclusief triangel 30 cm 
 maximale lengte exclusief triangel 140 cm 
 triangel kunststof grijs 
- inclusief RVS plafondbevestigingsrozet met oog 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg 

Triangel 
7 25 000 

Omschrijving 
 zwenkbare wandbeugel in 3 posities vast te  
  zetten 
 inclusief triangel aan verstelbare nylon  
  bevestigingsband grijs 125 cm 
 triangel te bevestigen op 7772686358 cm  
  vanaf de muur 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 150 kg 

Papegaai  
7 26 000  

Omschrijving 
 voor bevestiging tussen plafond en vloer 
 wordt door middel van bouten in plafond en  
  vloer bevestigd  
 2delig  
 traploos in te stellen van 210 tot 270 cm 
- gebruikersgewicht tot 150 kg 

Vloer-/plafondstang  
1 50 210 
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overige  

Overige producten 

Optionele artikelen ————————————— 
9 71 000 (IN)RVS plafondbevestigingsset –p35 

Optionele artikelen  ————————————— 
9 20 000 (IN) RVS wandbevestigingsset –p35 

Bevestigingssets rvs——————————— 
5 82 000 (C) set door & door   p33 
9 10 003 (IN) houtdraadbouten  -p34  
9 10 023 (IN) bolkopschroeven  -p34 

Ondersteek met deksel  
- voor alle douche-/toiletstoelen met pu zitting  
- Ø 30 cm  
- hoogte 8,5 cm 
 
Optionele artikelen —————————————— 
alle douchezittingen met polyurethaan zitting -p19 
alle douche-/toiletstoelen –p25 

Toiletemmer met deksel  
- voor douche-/toiletstoel 
- Ø 30,5 cm. 
- hoogte 17 cm 
 
Optionele artikelen —————————————— 
alle douche-/toiletstoelen –p25 

4 70 000 

4 75 000 

SC staal wit 
103 

RVS wit    
109 

RVS gepolijst 
106 

SC staal wit 
313 

RVS wit    
352 

RVS gepolijst 
376 

SC staal wit 
236 

RVS wit    
286 

RVS gepolijst 
302 

RVS gepolijst 
96 

RVS gepolijst 
108 

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven: SC(staal wit), C(RVS wit) of niets (RVS gepolijst). 
IN achter het nummer van de bevestigingsset geeft aan dat de bevestigingsset in de doos van het betreffende artikel wordt geleverd. 
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Special 15  
Deze douchezitting wordt in vele varianten geleverd  
als maatwerk voor de corpulente gebruiker. 
 douchezitting op maat gemaakt  
 soft seat kussen, bevat geen latex/rubber 
 zitdeel en armleggers opklapbaar 
 steunpoot vast of traploos instelbaar 
 ziten rugdeel soft seat, 3 of 5 cm 
 leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart 
 armleggerkussen polyurethaan 

Special 16  
Douche-/po-/toiletstoel  
- hygiene opening  
- geleiderails mogelijk  
 verstevigde zitting met Ouitsparing, opklapbare  
  armleggers nokkenas hogere gewichtsbelasting 
 leverbaar in blauw, grijs, rood, wit en zwart 
 zit/rugdeel voorzien van soft seat kussens 3 of 5 cm 
 armleggerkussens polyurethaan 
 4 RVS dubbel beremde wielen tot gebruikersgewicht 400 kg  

Special 34 
 opklapbare toiletbeugel met verstevigde zijpanelen 
 geschikt voor zijwaartse krachten 
 kan geleverd worden met of zonder steunpoot  
- ook levering met grotere wandplaat  
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prijs op aanvraag  

prijs op aanvraag  

prijs op aanvraag  

Special 78 
Stretchers / brancards  
- met of zonder polstering  
- met of zonder hek  
- hek éénhandig te bedienen valt automatisch in vergrendeling  
- elektrisch in hoogte verstelbaar  
- steunpoten vast of verstelbaar & inklapbaar  
- maatwerk afwateringsbak mogelijk  

prijs op aanvraag  

Special 40 
- toiletbeugelset met steunpoten  
- verlengde armleggers 15 cm  
- steunpoten zijn opklapbaar  
- armleggers afzonderlijk opklapbaar  
- indien er extra ondersteuning naast het standbeen is gewenst en in de  
   wanden en vloer niet geboord kan worden 

prijs op aanvraag  

Special  66 
 wastafelbeugel met doorgetrokken achterplaat  
- voorzien van hoogte instelbare steunpoten  
 ook leverbaar met vaste steunpoten welke op locatie op maat  
  gemaakt dienen te worden  
- ook verkrijgbaar zonder steunpoten  
 

prijs op aanvraag  
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Specials  
maatwerkproducten 

prijs op aanvraag  

Special  59 
 comfort douchezitting met beensteun 
- opklapbare armleggers 
 beensteun vast of verstelbaar  
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Toiletverhoger 
 wordt door middel van 3 klemmen bevestigd  
 de verhoger, kunststof, heeft aan de voorzijde een  
  uitsparing 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 175 kg  

Vaste verhoger met deksel  
 opklapbaar met deksel, kunststof 
 wordt door bevestigingsopeningen in closet bevestigd  
- bevestigingensopeningen hart op hart van 4 tot 32 cm  
 eenvoudig kliksysteem om zitting met deksel te  
  verwijderen voor reiniging 
 de zitting heeft aan voor en achterzijde een uitsparing 
 inclusief RVS bevestigingsset 
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 175 kg  

7 84 600   6 cm verhoger  + deksel 
7 84 000 10 cm verhoger  + deksel 

7 82 000   5 cm verhoger  
 
 
 
 
 
 
7 83 000 10 cm verhoger  + deksel 
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Closetzitting  
- inclusief RVS scharnierdelen  
- inclusief standaard RVS bevestigingsset  
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg  

7 87 000 

Closetzitting met deksel  
- inclusief RVS scharnierdelen  
- inclusief standaard RVS bevestigingsset  
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 200 kg 

7 88 000 wit  
7 92 000 zwart soft close 

Closetzitting soft seat 3 cm - Special  
- elegante deugdelijk opklapbare soft seat toiletzitting  
- voorzien van zachte vulling voor extra comfort  
- bevat geen latex of rubber  
- inclusief RVS scharnierdelen en bevestiging 
- hart op hart bevestigingsopeningen 155 mm  
- geschikt voor gebruikersgewicht tot 250 kg  
- standaard levering in  zwart  
 
 
Optionele artikelen ————————————–—– 
- ook leverbaar 5  en 8 cm  soft seat 

9 70 017 3 cm soft seat  
 
9 70 016 meerprijs blauw/grijs/rood/

 

  

Toiletzittingen  

Toiletzittingen en -verhogers 
Kunststof 

42 

Kunststof 
638 
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Kunststof 
60 

118 

Kunststof 
58 

Kunststof 
306 
306 
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Kunststof 
65 



 

 

Zitdeel  
 klemsysteem 
 eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen  
  en te verwijderen voor reiniging of vervanging 
 zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42 
 zitdeel ABS kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————–—— 
3 01 000/ 3 04 000/ 3 06 000/ 3 08 000/ 3 08 100 -p16 
3 60 000/ 4 02 000/ 4 04 000/ 4 06 000 -p24 
 

7 58 000 wit    
7 58 010 antraciet  
7 58 030 zwart 

7 59 000 wit   
7 59 010 antraciet 
7 59 030 zwart  

7 61 000     

7 65 000     
Rugdeel rond model 
 rugdeel zonder opening armleggers 
 voor rugsteun 730000 
 klemsysteem  
 eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen  
  voor reiniging of vervanging 
 rugdeel ABS kunststof 
Optionele artikelen —————————————–—— 
7 30 000  

Zitdeel douchezitting U-uitsparing  
 klemsysteem 
 eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen  
  voor reiniging of vervanging 
 zitbreedte 42 cm, zitdiepte 38 cm 
 zitdeel ABS kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————–—— 
3 05 000/ 3 07 000/ 3 09 000/ 3 09 100/ 3 09 100  -p18 

Rugdeel met uitsparingen voor armleggers  
 klemsysteem 
 eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen  
  voor reiniging of vervanging 
 rugdeel ABS kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————–—— 
3 08 000/ 3 08 100/ 3 09 000/ 3 09 100 –p17/18 
3 24 000/ 3 25 000 –p19 
3 60 000/ 3 61 000 –p17 
 

Rugdeel zonder uitsparingen voor armleggers 
 klemsysteem 
 eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen  
  voor reiniging of vervanging 
 rugdeel ABS kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————–—— 
3 06 000/ 3 07 000 –p18 
3 22 000/ 3 23 000 –p19 
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7 58 100 wit     
7 58 110 antraciet  
7 58 130 zwart   

 

 

Spanbekleding  
 spanbekleding voorzien van afwateringsopeningen 
 eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen  
  en te verwijderen voor reiniging of vervanging 
 zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42 
 
Optionele artikelen —————————————–—— 
3 04200 / 306200 / 308200 / 311200 -p16 

7 58 300 zitdiepte 41 cm wit    
7 58 310 zitdiepte 41 cm  antraciet  
7 58 200 zitdiepte 31 cm wit    
7 58 210 zitdiepte 31 cm  antraciet  
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Zit- & rugdelen 
Kunststof 
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Kunststof 
29 
29 
58 

Kunststof 
30 
30 
59 

Kunststof 
68 

Kunststof 
68 

Kunststof 
135 
135 
135 
135 
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Set door & door bouten beugels/glijstangen/trapspilbeugels 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 2, 3 of 4 bevestigingsplaatjes RVS roestvast  
  staal 
 moeren RVS roestvast staal  
 kapringen en afdekkappen kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————— 
serie 110, 120,135,140,145,155,156 et 157  -p4/6 

5 80 000 
2 flenzen  
5 82 000 3 flenzen 

Set door & door bouten uni-greep  
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 584000 2 uni-grepen door & door op deur* 
 
Optionele artikelen —————————————— 
voor handgreep serie 125 –p4 

Set door & door bouten toiletbeugels/armsteunen 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 bevestigingsplaat RVS roestvast staal 
 moeren RVS roestvast staal 
 kapringen en afdekkappen kunststof 
 
Optionele artikelen ——————————————- 
armsteunen -p15 
toiletbeugels –p10/11 

5 85 000 

Set door & door bouten rail-in  
 voor railin toiletbeugels 540040 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 bevestigingsplaat RVS roestvast staal 
 moeren RVS roestvast staal  
 kapringen en afdekkappen kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————— 
5 40 040 (C) railin toiletbeugel hoogte instelbaar p12 + p22 

5 87 000    

Set door & door bouten douchezitting + rug  
 voor douchezittingen met rug 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 3 bevestigingsplaatjes RVS roestvast staal 
 moeren RVS roestvast staal 
 kapringen en afdekkappen kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————— 
douchezittingen met rug  -p16/19 

5 91 000    
 
 

5 90 000   

Set door & door bouten rail-in douchezittingen  
 voor railin douchezittingen 520040 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 2 bevestigingsplaten RVS roestvast staal 
 moeren RVS roestvast staal 
 kapringen en afdekkappen kunststof 
Optionele artikelen —————————————— 
5 20 040  (C) set railin douchezitting hoogte  
                 instelbaar p21 

Set door & door bouten rail-in wastafelbeugels/ 
douchezittingen zonder rug  
 
 door & door bouten RVS roestvast staal 
 2 bevestigingsplaten RVS roest vast staal 
 moeren RVS roestvast staal 
 kapringen en afdekkappen kunststof 
 
Optionele artikelen —————————————— 
alle wastafelbeugels –p9 
alle douchezittingen zonder rug –p16/19 

5 92 000   
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Door & door sets  

Door & door bouten sets 
RVS wit    

49 
71 
95 

RVS gepolijst 
43 
62 
80 

RVS wit    
48 

RVS gepolijst 
44 
13 

RVS wit    
57 

RVS gepolijst 
54 

RVS wit    
72 

RVS gepolijst 
71 

RVS wit    
79 

RVS gepolijst 
71 

RVS wit    
134 

RVS gepolijst 
130 

RVS wit    
64 

RVS gepolijst 
56 

5 83 000 wandbevestiging   
5 84 000 deurbevestiging* 
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Bevestigingsset handgreep 
 RVS houtdraadbouten of bolkopschroeven 6x50 
 multiplug 8 x 50 
 kapringetjes en afdekkapjes kunststof 
 
Optionele artikelen  
beugel serie 110/120/140030/145040  p4/5 
trapspilbeugels 135100/136100  p7 
glijstangen serie 155/156/157 p6 

9 10 000 (IN) 
9 10 022 (IN)  
9 10 003 (IN)   
9 10 023 (IN) 
9 10 004 (IN)   
9 10 024 (IN) 
9 10 005 (IN)   
 
*Bolkopschroeven geven een geheel chromen 
uitstraling in combinatie met rvs gepolijst producten 

Bevestigingsset handgreep uni  
 stokdraadeind M 6 x 80 
 alligator plug M8 
 inbus sleutel 
 
Optionele artikelen  
beugel verdekte bevestiging serie – p4 
 
 

9 10 002(IN)   wandbevestiging 
9 10 006(IN)   deur bevestiging enkel* 
5 84 000         deur bevestiging door&door* 
9 10 000(IN)   bevestiging hoekprofielen 
           128000 
 
*voor inhoud zie website  

houtdraadbouten 2 flenzen 
bolkopschroeven 2 flenzen* 
houtdraadbouten 3 flenzen 
bolkopschroeven 3 flenzen* 
houtdraadbouten 4 flenzen  
bolkopschroeven 4 flenzen* 
kozijnbeugels 

Bevestigingsset armsteunen, wand-/wastafelbeugels 
en rugsteunen  
- RVS houtdraadbouten 8x60 
- multiplug 10x60 
- kapringen en afdekkappen kunststof  
 
Optionele artikelen  
toiletbeugels - p10/11 
wastafelbeugels – p7 
rugsteunen -p27 

9 20 000 (IN) 
 

9 21 000 (IN) bevestigingsset 220000 statief toiletbeugels – p13 
                      - RVS houtdraadbout 8 x 60 - multiplug 10 x 60  
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9 10 000(IN) bevestigingsset handgreep/ handdoekenrek - houtdraadbouten  
9 10 022(IN) bevestigingsset handgreep/handdoekenrek  - bolkopschroeven * 
9 10 011(IN) bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet houtdraadbouten 
9 10 007(IN) bevestigingsset handdoek/jas/tashaak /toiletrolhouder/planchet bolkopschroeven* 
9 10 008(IN) bevestigingsset dubbele haken bolkopschroef* 
9 10 009(IN) bevestigingsset dubbele haken houtdraadbout 
 
*Bolkopschroeven geven een geheel chromen uitstraling indien  
 toegepast in combinatie met rvs gepolijst producten 

De producten worden geleverd: - inclusief 
kapringen en witte afdekkappen kunststof 
                      - exclusief bevestigingssets 
 
De bevestigingssets worden geleverd met RVS houtdraadbouten, schroeven, stelringen, pluggen (kunststof) en kunnen op twee manieren 
worden besteld:  
 
■ bij in de doos van het tegelijkertijd bestelde bijbehorende product  
   6-cijferig nummer + IN (bijvoorbeeld 910000IN)   (kapringen en afdekkappen worden met het product meegeleverd) 
 
■ apart verpakt  

9 20 003 (IN) bevestigingsset toiletbeugelset/toiletsteun– p14/15 
                      - alleen benodigd indien een losse verhoger wordt geplaatst  
9 70 005 (IN) bevestigingsset vervanging kunststof onderdelen bevestiging toiletzitting                   
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Handgrepen/glijstangen  

Badkamer accessoires 

Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/rugsteunen  

Toiletbeugelsets  
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Bevestigingssets 
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Set klembevestigingen voor 520040 
- voor bevestiging douchezitting in rail-in systeem  
   520040  
- inclusief inbussleutel 
- 2 stelplaten RVS  
- inbusbouten RVS  
 
Optionele artikelen  
5 20 040 (C) set rail-in douchezitting hoogte  
               instelbaar – p21 

9 50 002 

9 50 000 (IN) wandbevestigingsset 520040 rail-in douchezittingen –p21 
                      en 650 serie rail-in wastafels 8*60 – p22 
9 50 001 (IN) bevestigingsset rail-in 350000/355140/660000 - p21 

Set klembevestiging voor  540040 
 voor bevestiging toiletbeugel in railin systeem  
   540040 
 inclusief inbus sleutel 
 stelplaat RVS 
 bout RVS 
 
Optionele artikelen  
5 40 040 (C) rail-in toiletbeugel hoogte instelbaar–p13  
p12 

9 50 004 (IN)  RVS bevestigingsset rail-in toiletbeugels 540040 - p12 

9 90 000 (IN)  bevestigingsset douchekraan– en wastafelverstelset  
 RVS houtdraadbouten 8 x 60 
 alligator pluggen M10 
 kapringen en afdekkappen 
 
Optionele artikelen  
999103 douchekraan verstelset 50 cm - p26 
999109 douchekraan verstelset 75 cm - p26 
999107 wastafelverstelset - p36 

9 50 003 

9 99 107 B (IN) Fixatieset wastafelverstelset (999107) - p26 
                          - deze fixatieset wordt aanbevolen indien rolstoelwastafel wordt bevestigd  

9 10 003 (IN)  
9 71 000 (IN)  
9 20 000 (IN) 

bevestigingsset vloer-/plafondstang 150210 – p29 
plafond bevestigingsset triangel 725000 – p29 
wandbevestigingsset papegaai 726000 – p29 
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Attentie : rail-in douchezittingen 520040 worden  
                 inclusief  deze klem bevestigingsset geleverd!       

Attentie : rail-in toiletbeugels 540040 worden  
                 inclusief  deze klem bevestigingsset geleverd!  

9 30 012 (IN) bevestigingsset douchezit/console draaibaar 360000/361000 –p17 
                       RVS houtdraadbouten 8x60 alligator pluggen M10  

Bevestigingsset douchezittingen  
- RVS houtdraadbout 8x60 
- multiplug  10x60 
- kapringen en afdekkappen kunststof  
 
Optionele artikelen  
voor douchezittingen met rug – p16/19 

9 20 000 (IN) 
9 30 000 (IN) 
 

zonder rug  
met rug RVS   
 

3 90 010 Fixzit bevestigingsset om kunststof zitdeel vast te zetten aan het frame  

9 32 000 (IN) vloerbevestigingsset 330000 statieven douchezitting - p20 
                      - RVS houtdraadbout 8x60 - BRS plug10x50 
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Douchezittingen  

 Rail-in (hoogte instelbaar) systeem  

Overige bevestigingssets       

Bevestigingssets  
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Product informatie algemeen 
 
Bevestigingssets 
 
De producten van JadaCare worden geleverd inclusief kapringen en afdekkappen en daarbij kunnen bevestigingssets worden besteld op twee 
manieren; 
 
 1. bevestigingssets IN  worden geleverd in de verpakking van de tegelijkertijd bestelde bijpassende producten  
 2. met separaat verpakte bevestigingssets  (deze sets bevatten ook afdekkappen en kapringen om te refitten)  

 
 
De JadaCare bevestigingssets zijn duurzaam en veilig door gebruik te maken van artikelen met een hoge corrosieweerstand.  
 Garantie 
De onderstaande garantietermijnen zijn van toepassing op onze producten:  
- RVS gepolijst   5 jaar  
- RVS gecoat  5 jaar 
- Staal gecoat  2 jaar  
- Kunststof delen 1 jaar 
 
De garantie geldt bij normaal gebruik zonder dat er aanpassingen of wijzigingen aan het product zijn aangebracht. Tevens dienen de juiste 
schoonmaakmiddelen (zachte schoonmaakmiddelen zonder agressieve of schurende bestanddelen) te zijn gebruikt.  
 
Gecoate producten 
De gecoate producten zijn voor behandeld en hebben een coating welke bij normaal gebruik en onderhoud voor jarenlang gebruik geschikt is.  
De coating is kras– en slagvast bij normaal gebruik en onderhoud.  
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Hygiëne 
Het schoonmaken en onderhouden van de producten van JadaCare dient te geschieden met onderhoudsmiddelen 
welke geen negatieve invloed kunnen hebben op de gebruikte materialen. Zachte reinigingsmiddelen als groene 
zeep worden aanbevolen. Het gebruik van chloorhoudende, zure (azijn) of schurende middelen wordt afgeraden. 
Voor de RVS gepolijste producten zijn er speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarmee de levensduur van de 
producten aanzienlijk verlengd kan worden. 

Gepolijste producten 
De gepolijste producten zijn elektrolytisch gepolijst. Dit is een techniek om het oppervlakt 
van roestvast staal te verbeteren. Het metaal krijgt een verbeterde corrosievastheid en 
wordt veel schoner en gladder dan een mechanisch gepolijst oppervlak. In tegenstelling tot 
het mechanisch polijsten, waarbij het materiaal als het ware glad wordt gedrukt, wordt bij 
het elektrolytisch polijsten de oppervlaktestructuur verbeterd.  
Het mechanisch gepolijste oppervlak vertoont een grillige en puntige structuur, terwijl het 
elektrolytisch gepolijste oppervlak een egalere, heuvelachtige structuur vertoont. Hierdoor 
heeft het elektrolytisch gepolijste oppervlak betere adhesie-eigenschappen en is er veel 
minder kans op bacteriegroei  in de poriën. Vooral dit laatste is van grote toegevoegde 
waarde in die zorgcentra waar meerdere gebruikers met hetzelfde product in aanraking 
komen. Op deze manier worden eventuele besmettingen tot een minimum beperkt.  

Product informatie algemeen  



 

 

BEVESTIGINGSMATERIALEN VOORSTEL     

        

Onderstaand schema betreft een voorstel op basis van algemene aannames en zal in iedere 

situatie opnieuw beoordeeld moeten worden. JadaCare kan daarom niet verantwoordelijk  

worden gehouden voor de door haar gegeven voorstellen.    
        

Soort wand       

A. Beton/baksteen/kalkzandsteen      

B. Gasbeton/gipsblokken       

C. Holle steensoorten       

D. Gipswanden/houtplaat       

E. Inbouwsystemen       

        

Soort product       

        

Handgrepen/glijstangen/vloer-plafondstang     
 A/B/C  multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*50   
 D/E achterhout toepassen +  multi/universeelplug 8*50 + houtdraadbouten M6*70 

        
Armsteunen/toiletbeugels/wastafelbeugels/papegaai/rugsteunen/   
Douchezittingen/Rail-in systemen/triangel     
 A/B/C multi/universeelplug 10*60 + houtdraadbouten M8*60  
 D/E achterhout toepassen + houtdraadbouten M8*80   
        
Douchekraanverstelsets/wastafelverstelsets     
 A/B/C alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*60   
 D/E achterhout toepassen + alligatorpluggen M10 + houtdraadbouten M8*80 

        
Algemene opmerkingen;      
 Indien achterhout wordt toegepast, dan verdient het de voorkeur dat de  

 houtdraadbouten langer zijn dan de wand inclusief achterhout als geheel.  
        
 Bij wanden zoals genoemd onder D en E verdient het aanbeveling om steunpoten 

 toe te passen bij producten zoals bijvoorbeeld douchezittingen en toiletbeugels. 

        
 Voor de verschillende soorten wanden zijn ook alternatieve bevestigings-   
 materialen verkrijgbaar die eveneens passend kunnen zijn.   
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