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308000 

Informatiebladen  
 comfortabel, ergonomisch en veilig  
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 308000(C) 308100(C) 308103(C) 308105(C) 

Afneembaar rugdeel √ √ √ √ 

Afneembaar zitdeel  √ √ optioneel optioneel 

Soft seat zitdeel comfort           √  3 cm         √ 5 cm 

Armleggers U-profiel 35 cm √    

Armlegger nokkenas  39 cm  √ √ √ 

Armlegger tussenruimte 47 cm √ √ √ √ 

Armleggerkussens  √ √ √ √ 

Armleggers opklapbaar √ √ √ √ 

Gewicht armleggers tot 150 kg  √ √ √ √ 

Gewicht zitdeel tot 250 kg    √ √ 

Hygiene; eenvoudig te reinigen √ √ √ √ 

RVS wit / RVS gepolijst  √ √ √ √ 

Ventilatieruimte rug en wand √ √ √ √ 

Verlengde flens    √ √ 

Multifunctionele bevestiging: 
Wand/statief/frame/rail-in  

√ √ √ √ 

Zit–rugdeel antraciet/wit/zwart  √ √ √ √ 

Optioneel      

Armlegger verbreding + 5 cm  √ √ √ 

Armlegger voorsteun   √ √ √ 

Steunpoot  traploos instelbaar  √ √ √ √ 

Verlengde armlegger steunpoot √ √ √ √ 

soft seat zit– /rugdeel  √ 
rugdeel 

√ √ 

Maatwerk mogelijkheden  √ √ √ √ 
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■ Douchezittingen serie 308  
   zijn de meest toegepaste douchezittingen uit ons programma.  
   Deze deugdelijke, royale en comfortabele douchezittingen zijn uitermate  
   geschikt voor langdurig en hergebruik. Tevens zijn er diverse douchezittingen        
   leverbaar met uitsparing voor de intieme hygiëne  en/of voorzien van  
   geleiderails zodat er een ondersteek kan worden geplaatst. 
■ Hygiëne 
    Door de afneembare zit– en rugdelen zijn deze douchezittingen uitstekend  
    te reinigen zodat de hygiëne goed in acht kan worden genomen.  
■ Frame 
    De douchezittingen kunnen ook aan een frame worden bevestigd  
    welke eenvoudig is te bevestigen en weer te verwijderen van een  
    handgreep of glijstang/handgreep combinatie. Dit biedt de  
    mogelijkheid de douchezitting tijdelijk te plaatsen zodat een gebruiker    
    welke hiervan geen gebruik wenst te maken optimaal gebruik kan  
    maken van de ruimte in de natte cel zonder dat er een douchezitting  
    aanwezig is.  
■ Maatwerk 
    Uiteraard zijn de douchezittingen ook leverbaar als maatwerk afgestemd  
    op de gebruiker en de situatie. In kleine en grote uitvoeringen zijn deze in  
    diverse varianten leverbaar. Het informatieblad XL producten laat diverse  
    voorbeelden zien. 
■ Soft seat kussens 
    Deze kussens bieden extra comfort door de 3 of 5 cm  zachte vulling. 
    En door de stevige opbouw zijn deze uitermate geschikt voor situaties  
    waarin we dynamische (plof-) krachten verwachten. Leverbaar in  
    blauw / grijs / rood / wit / zwart  

 
Douchezittingen 

 
Douchezittingen 

■ Multifunctionele flens 
   Alle Jadacare douchezittingen zijn voorzien van multifunctionele  
   flenzen welke geschikt zijn om te bevestigen op de wand, op statieven,  
   in het Rail-in (hoogte instelsysteem) of op het hangende frame.  
    ■ Statieven  
    Wanneer er niet aan de wand kan worden bevestigd is het plaatsen  
    op statieven een mogelijkheid indien er geen leidingen lopen. Op de 
    statieven is de douchezitting hoogte instelbaar.  
■ Opklapbaar  
    Het zitdeel en de armleggers zijn afzonderlijk opklapbaar.  
■ Armlegger verbredingsset 
   Deze armleggers bieden 5 cm extra  
   tussenruimte zodat de  douchezitting  
   toegankelijker wordt.  
■ Rug– en zitdelen 
    Douchezittingen zijn leverbaar met zit– en        
    rugdelen in antraciet en wit.  
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■ Steunpoten zitdeel  
   De douchezittingen zijn eenvoudig te voorzien van een steunpoot  
   welke zonder te boren is aan te brengen en te verwijderen. De  
   steunpoten zijn aan weerszijde afzonderlijk traploos in hoogte  
   instelbaar zodat bij een verloop van het vloeroppervlak de juiste  
   afstelling kan worden bereikt. De douchezitting voorzien van  
   steunpoten is eenvoudig inklapbaar.  
 
■ Steunpoten armleggers  
    De armleggers kunnen worden voorzien van steunpoten en worden    
    verlengd zodat er extra steun naast het standbeen wordt geboden. 
    Indien we grote dynamische krachten verwachten op de armleggers 
    kunnen er aan weerszijde van de douchezitting ook opklapbare  
    armleggers worden geplaatst, deze gaan per stuk tot een  
    gebruikersgewicht van 200 kg.  Opstelling links/rechts tot 400 kg. 
 
■ Montageservice  
   Indien gewenst worden de douchezittingen met voorgemonteerde  
   steunpoten geleverd. Voor deze montageservice worden geen  
   kosten in rekening gebracht.  

■ Rail-in systeem / hoogte instelbaar  
   De douchezittingen zijn te plaatsen in het Rail-in systeem (hoogte  
   instelbaar) zodat de douchezittingen naar wens in hoogte zijn in te  
   stellen afhankelijk van de gebruiker en de indicatie.   
   23 cm instelbaar. 
   De douchezittingen in Rail-in systeem zijn opklapbaar ook  
   voorzien van steunpoten. 
 
■ Sierkap of afdekplaat  
   Mocht er tijdelijk geen douchezitting benodigd zijn dan kan er een  
   sierkap  of afdekplaat worden aangebracht zodat de rail is  
   afgesloten.   
   Sierkappen kunnen in diverse RAL kleuren worden geleverd en zijn  
    standaard leverbaar in wit en gepolijst.  

 
Steunpoten  

 
Rail-in / 
hoogte instel- 
systeem  


