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■ JadaCare hoogte verstel rail-in systemen om hulpmiddelen in hoogte te stellen    

■ snel en eenvoudig  aan te brengen  

■ in combinatie met spangrepen leverbaar  

■ eenvoudig te reinigen  

■ verkrijgbaar voor toiletbeugels | douchezittingen | wastafels   

■ elektrisch verstelbare rails voor douchezittingen (sta-op) en wastafels leverbaar 
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Specificaties 
540040(C) Rail-in systeem toiletbeugels  

■ leverbaar in RVS gepolijst en wit - 540040(C) 

■ geschikt voor alle JadaCare toiletbeugels  

■ beugels zijn 15 cm hoogte instelbaar  

■ toiletbeugel is in de rail opklapbaar en in op staande stand beremd 

■ gebruikersgewicht tot 200 kg per beugel 

 

Toepassing 

■ indien de toiletbeugel eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar   
   moet zijn. Een indicatiewijziging  of een andere gebruiker kan om een andere   
   ondersteuningshoogte vragen, hierbij biedt een rails de mogelijkheid dit 
   zonder boren te regelen.  

 
Optioneel 

■ indien geen toiletbeugel is aangebracht kan de rail worden  
    afgedekt met een afdekplaat* welke in de rail wordt geschoven 

■ de rail kan ook worden afgedekt met een sierkap*. Deze wordt over  
   de rail geplaatst. .  

■ indien er in plaats van de standaard mee geleverde inbusbout een  
    spangreep wordt aangebracht is de beugel eenvoudig zonder  
    gereedschap hoogte instelbaar  

■ ook wanneer een steunpoot is aangebracht , kan de toiletbeugel in een rail  
    worden aangebracht en blijft deze opklapbaar 

 

 * zowel de afdekplaat als de sierkap zijn leverbaar in RVS gepolijst,  
                    RVS wit en diverse RAL kleuren  
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Specificaties 

 5 20 040(C) Rail-in systeem douchezittingen   

■ leverbaar in RVS gepolijst en wit  

■ geschikt voor alle JadaCare douchezittingen 

■ douchezittingen zijn 23 cm hoogte instelbaar  

■ douchezitting is in de rail opklapbaar  

■ gebruikersgewicht tot 150 kg  

 

Toepassing 

■  situaties waarin een douchezitting eenvoudig, zonder boren, hoogte  

     instelbaar  dient te zijn.  Bijvoorbeeld een indicatiewijziging of een  

     andere gebruiker welke om een andere zithoogte vraagt  

 

Optioneel 

■  indien geen douchezitting wordt aangebracht kunnen de rails  

     worden afgedekt met afdekplaten welke in de rails worden  

     geschoven 

■ de rails kunnen ook worden afgedekt met  sierkappen. Deze worden 

    over de rails geplaatst en zijn leverbaar in RVS gepolijst of wit en in     

    iedere gewenste RAL kleur 

 

■  een steunpotenset kan worden aangebracht onder  

     een douchezitting welke in het rail-in systeem is aangebracht. 

     De steunpotenset klapt automatisch met het zitdeel mee omhoog. 
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3 50 000 rail elektrisch hoog/laag douchezittingen 

■ leverbaar in RVS gepolijst 50 cm hoogte instelbaar  
■  geschikt voor alle JadaCare douchezittingen (exclusief) 
■  inclusief handbediening  
■  gebruikersgewicht tot 150 kg  

Toepassing 
■  indien de douchezitting frequent eenvoudig en snel in hoogte  
    instelbaar  moet zijn 
■  als sta-op douchezitting toe te passen zodat gebruiker eenvoudig kan  
    gaan zitten en opstaan  
■  ontlast de zorgverleners 
■  in combinatie met een tillift te gebruiken  

 
 

6 60 000 rail elektrisch hoog/laag wastafels  

■ leverbaar in RVS gepolijst  50 cm hoogte verstelbaar  
■ voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm 
■ inclusief handbediening  
■  op de spiegelplaat kan een spiegel (exclusief) worden aangebracht 

Toepassing 
■   indien de wastafel frequent eenvoudig en snel in hoogte instelbaar  
     moet zijn. Bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers gebruik maken van   
     dezelfde wastafel en deze een andere gebruikershoogte vragen 
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6 50 060 / 6 50 065 Rail-in systeem wastafels  

■ leverbaar in RVS gepolijst en wit 
■ geschikt voor wastafels (exclusief) met een breedte van 60 of 65 cm  
   en een hart op hart bevestigingsmaat van 28 cm  
■ de wastafel is 34 cm in hoogte stelbaar  
■ instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop  
 

Toepassing 
■ indien de wastafel eenvoudig in hoogte instelbaar moet zijn.  
    Een indicatie wijziging of andere gebruiker  kan tot een andere  
    hoogte leiden 
 

999107 wastafel verstelset  

■ leverbaar in RVS gepolijst 
■ voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm 
■ de wastafels zijn 21 cm hoogte instelbaar  
■ royale planchet om toilet artikelen binnen handbereik te hebben 
■ met groef in achterzijde planchet om spiegel (exclusief) in aan te  
    brengen   
 

Toepassing 
■  indien de wastafel in hoogte instelbaar dient te zijn. Door een  
     indicatiewijziging of andere gebruiker kan om een andere hoogte nodig zijn 
 

Optioneel 
■ tevens kan er een handdouchehouder worden aangebracht  
   zodat de handdouche binnen handbereik is om bijvoorbeeld het  
   haar te wassen.  



 

         

Hoogte verstel rails 
Hoogte instelsystemen  

 

20
23

 

 

 
 

Jada Aangepast Sanitair BV | Paxtonstraat 17A | 8013 RP Zwolle | Kvk Zwolle 05046254 | info@jadacare.nl | www.jadacare.nl | T 038 4 55 55 60 

 

 Douchekraan verstelset  999103 / 999109  

■ respectievelijk 17 en 43 cm hoogte instelbaar  

■ leverbaar in RVS gepolijst  

■ geschikt voor diverse douchekranen (exclusief) welke op het montagebord 
   aangebracht worden  

■ instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop  

 
Toepassing 
■  indien de douchekraan hoogte instelbaar moet zijn. Deze verstelset  
     is geschikt voor een zittende en staande gebruiker. 
     Een indicatiewijziging of andere gebruiker kan tot een andere kraan hoogte 
     leiden.  

 

Aandachtspunt  
■ de hoogte verstelling vraagt om een flexibele slangen aansluit set  

 
 

 


