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Informatiebladen  

blauw 

Comfort Hulpmiddelen  
 
De comfort hulpmiddelen worden op 
maat gemaakt en geleverd met een 
comfortkussen in *5 kleuren; 
blauw | grijs | rood | wit | zwart  
 
Onderstaande kleuren zijn indicatief en  
kunnen een kleurafwijking hebben met de 
werkelijkheid 
 
* zwart is standaard en blauw/grijs/rood/wit 
   is leverbaar tegen meerprijs  
 
Dikte 3 cm, 5 cm of 8 cm is prijsafhankelijk 

Blauw                                  Grijs                                     Rood                                     Wit                                            Zwart  
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Comfort Plus Producten  
Maatwerk producten voor extra comfort afgestemd op de gebruiker en situatie.  
Aan de hand van de indicatie en gewicht kan een voorstel worden uitgewerkt. De  
maatvoering kan het best gemeten worden wanneer de gebruiker zit met de blote  
voeten plat op de grond waarbij de knie een hoek van 90° maakt.  
 
Aandachtspunten    
 opbouw van de wand 
 breedte van deuropeningen  
 draaicirkels 
 
Comfort kussens   
Comfort kussens zijn ook leverbaar met komvorm,  
oplopend/aflopend 

Douchezitting opklapbaar  
- comfort rugdeel 3 of 5 cm  
- opklapbare wandbeugels aan weerszijde  
- steunpoot vast of verstelbaar mogelijk zowel 
  onder de beugels als onder het zitdeel 
- in rails is het geheel hoogte instelbaar 
- gebruikersgewicht douchezitting tot 250 kg 
- beugels 200 kg per beugel, links/rechts tot 400 kg 
 
* Zitbreedte, -diepte en gewicht aangeven 

Douchezitting opklapbaar  
 
- comfort rugdeel 3 cm & zitdeel 5 cm 
- armleggers afzonderlijk opklapbaar  
- steunpoot vast of hoogte verstelbaar   
- wandbevestiging of hoogte instelbaar  
- armleggers geschikt tot een 
  gebruikersgewicht van 150 kg en het  
  zitdeel tot 250 kg  
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Verstevigde opklapbare wandbeugel  
 
- voorzien van zijschoren op de zijpanelen van de  
  flens om zijwaartse krachten op te kunnen vangen  
- steunpoot vast  
- wandbevestiging of Rail-in (hoogte instelbaar) 
- een beugel naast het standbeen geeft extra steun 
  waardoor de gebruiker makkelijker omhoog komt   
- wandbeugel geschikt tot 200 kg 
 
* lengte beugel aangeven 

Douchezitting opklapbaar  
 
- comfort rugdeel 3 of 5 cm blauw/grijs/rood/wit/zwart  
- armleggers afzonderlijk opklapbaar  
- zitdeel met uitsparing voor intieme hygiëne  
- steunpoot vast of verstelbaar 
- wandbevestiging of Rail-in (hoogte instelbaar)  
- armleggers geschikt tot 150 kg en zitdeel tot 250 kg 
 
* Zitbreedte, -diepte en gewicht aangeven 

Douchezitting opklapbaar  
 
- comfort rugdeel 3 of 5 cm blauw/grijs/rood/wit/zwart  
- steunpoot vast of verstelbaar mogelijk  
- wandbevestiging of Rail-in (hoogte instelbaar)  
- bij deze douchezitting worden veelal aan weerszijde  
  opklapbare wandbeugels aangebracht zodat de  
  krachten over de wand worden verdeeld.  
- voor steun naast het standbeen worden wandbeugels  
  met een overstek geplaatst 
- douchezitting geschikt tot 250 kg 
 
* Zitbreedte, -diepte en gewicht aangeven 
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Douche-/toiletstoel verrijdbaar of staand    
 
- voorzien van duwstang  
- comfort rugdeel 3 cm blauw/grijs/rood/wit/zwart  
- comfort zitdeel 5 cm met uitsparing en geleide rail voor  
  emmer of ondersteek | ook boven toilet te rijden  
- armleggers afzonderlijk opklapbaar of hoogte verstelbaar  
- zithoogte mogelijk tussen de 42 en 68 cm 
- 4 dubbel beremde wielen zowel het verrijdbare als  
  zwenkbare deel wordt beremd 
- armleggers geschikt tot 150 kg  
- hoogte instelbare armleggers mogelijk 
 
* zitbreedte, -diepte, gewicht en zithoogte aangeven 

Douchestoel met vaste armleggers  
    
- comfort rugdeel 3 cm en zitdeel 5 cm  
- armleggers vast  
- armleggerkussens mogelijk  
- geschikt tot 250 kg  
 
  
*zitbreedte, -diepte, gewicht en zithoogte aangeven 

Douchekruk 
 
- comfort zitdeel in 5 cm blauw/grijs/rood/wit/zwart  
- 4 vaste poten  
- ook verrijdbaar mogelijk  
- geschikt tot 300 kg 
 
* zitbreedte, -diepte, gewicht en zithoogte aangeven 


