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Over IkBlijfThuis.be
Bij  het  ouder  worden,  beginnen  fysieke  kwaaltjes  zich  op  te  stapelen.  Ons 
lichaam wil  niet  goed meer mee.  Hierdoor  kunnen  dagdagelijkse  handelingen 
moeilijk(er) uit  te voeren worden. Maar daarom hoeft  u nog niet  te verhuizen 
naar  een woonzorgcentrum. Het  is  vanzelfsprekend dat  u  zo  lang  als mogelijk 
thuis wil blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. Bij IkBlijfThuis.be zijn we er 
rotsvast van overtuigd dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen voor iedereen het 
beste is. We hebben er dan ook onze missie van gemaakt om u daarbij te helpen. 
Met  kleine  hulpmiddelen  die  een  groot  verschil  maken,  en  met  grote  hulp‐
middelen, voor ons een kleine moeite.
Wacht niet langer met de aankoop van het juiste hulpmiddel. Zo kan u actief en 
gezond blijven. Vraag raad aan onze medewerkers.
In onze winkel kunt u bijna alle thuiszorghulpmiddelen terugvinden. Hebben we 
een  artikel niet  op  voorraad, bestellen wij het  voor u, en heeft  u het meestal 
binnen een week.

Deze  catalogus  biedt  een  overzicht  van  de  meeste  hulpmiddelen  die  we 
aanbieden. Vindt u niet wat u zoekt, of wilt u graag wat meer informatie? Neem 
dan een kijkje op onze website, of kom eens langs in de winkel.
U kunt ons ook steeds telefonisch contacteren op 03 669 99 60 
of via e‐mail: info@ikblijfthuis.be

Voor  terugbetalingen  van bepaalde hulpmiddelen, werken wij  samen met  alle 
mutualiteiten  én  de  Vlaamse  Zorgkas.  Komt  u  niet  in  aanmerking  voor  een 
volledige terugbetaling, betaalt u bij ons steeds de laagste prijs.
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IV

Via de Vlaamse sociale bescherming  (vroeger het RIZIV) kan u een  (gedeeltelijke) 
terugbetaling krijgen voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel. U 
moet hiervoor voldoen aan bepaalde medische voorwaarden. U kan ook maar één 
keer om de 6 jaar een terugbetaling krijgen voor een rollator, en één keer om de 6 
jaar een terugbetaling voor een rolstoel of scootmobiel.
We werken steeds met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat u niets betaalt 
of enkel een eventuele (kleine) opleg.

1. U komt de benodigde papieren halen in onze winkel, of drukt ze zelf af via onze
website.

2. U gaat naar uw huisarts met dit formulier en vraagt om het in te vullen.
Opgelet! Voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor duurdere mobiliteits‐
hulpmiddelen, zoals een scootmobiel of rolstoel, moet u op consultatie bij een
arts die aangesloten is bij het Rolstoel Advies Team. Wij verwijzen u door naar
de dichtsbijzijnde erkende arts (meestel is dat op de Mick).

3. U komt (terug) naar onze winkel, met het ingevulde formulier.
4. We  zoeken  samen  naar  de meest  geschikte  oplossing  voor  u,  en  vragen  on‐

middelijk het juiste hulpmiddel aan. Wij zorgen voor de verdere afhandeling.

Mobiliteit

Voor meer informatie rond mobiliteitshulpmiddelen en/of de aanvraag van een 
terugbetaling, springt u best eens binnen in de winkel. Of neem contact met ons op.

Telefonisch op 03 669 99 60, of via mail: info@ikblijfthuis.be

Wie door  chronische  ziekte, ouderdom  of  een beperking  een hulpmiddel nodig 
heeft om zich te verplaatsen, kan een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren. Het 
gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. 
Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die u tijdelijk leent.
Voorbeelden van mobiliteitshulpmiddelen zijn: looprekken, rollators, (elektrische) 
rolstoelen, scootmobielen, ...

Stappenplan voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel:



VWandelstokken

U vindt nog meer wandelstokken, krukken en accesoires terug op 
de bladzijden 27 t.e.m. 39.

Bij  IkBlijfThuis.be heeft u een ruime keuze tussen verschillende 
soorten  wandelstokken  en  krukken.  Een  klassiek  of  modern 
model, opplooibaar of standaard, met een neutrale kleur of een 
fraai design, we hebben het allemaal.

Electra: Wandelstok met verlichting en 
alarmsysteem.
De LED‐verlichting is goed zichtbaar en 

aanpasbaar. Beschikbaar in de 
kleuren rood, paars of blauw.

Marilyn  is  een  wandelstok  en  paraplu  in  één!  Wanneer  het  regent,  kan  de 
Marilyn gedemonteerd worden zodat de wandelstok en paraplu tegelijk gebruikt 
kunnen worden.

€ 55

 Vanaf
€ 16
 tot
€ 20

€ 55



Rollators
VI

ECO‐Light: Lichtgewicht met klassieke 
uitstraling
De Eco‐Light is een lichte, plooibare rollator 
met een handig inkoopmandje dat op twee 

plaatsen gemonteerd kan worden. De Eco‐

Light geeft de gebruiker een comfortabele 

zithouding door de zachte zitting en rugsteun.
Verder beschikt de Eco‐Light over verstelbare 

handvatten met parkeerremmen en een 

krukkenhouder.
Beschikbare kleuren: champagnegrijs.

286B: Klassieke rollator
De 286B is een klassieke rollator met 4 wielen. 

Hij is handig te hanteren dankzij de 

ergonomische handvatten die makkelijk 

regelbaar zijn in hoogte. De 286B is verder 
uitgerust met een plexi tafeltje, krukken‐

houder en een afneembaar winkelmandje. De 

gebruiker heeft alles snel bij de hand.

Beschikbare kleuren: carbongrijs.

Quadri‐Light: Modern lichtgewicht 
De Quadri‐Light is een plooibare, licht‐
gewicht design rollator. Hij kan worden 

opgeplooid zodat hij in de optionele 

transportzak past en overal mee naartoe 

genomen kan worden.
De aluminium rollator is voorzien van 

duwhandvatten die in hoogte 

regelbaar zijn en beschikken over een 

parkeerrem. Verder beschikt hij ook 

over een zacht zitmatje met stevige 

rugsteun waardoor de gebruiker 
comfortabel en veilig kan 

zitten.
Beschikbare kleuren: 
zilvergrijs of metallic‐rood.

Volledige prijs:
(indien geen terugbetaling)
€132,93  Anders: € 0!!

Volledige terugbetaling!

Volledige terugbetaling!



VII

Eigen opleg:
€ 30,93

Quava: Moderne, dubbel 
opplooibare rollator 
Deze aluminium rollator is voorzien van 
handvatten met een parkeerrem. De 
gebruiker kan comfortabel en 
aangenaam gaan zitten om uit te 
rusten door het zachte zitmatje en 
de stevige rugleuning. De Quava is 
standaard uitgerust met een 
stevige (boodschappen)tas.
Beschikbare kleuren: 
carbongrijs of metallic‐rood.

Trust Let's Go Out: Stijlvolle rollator 
Want een beetje klasse kan geen kwaad!
Meer informatie vindt u op pagina 22.

U vindt nog meer rollators terug op bladzijden 20 t.e.m. 26.



VIII Scootmobielen

Ceres 4 Deluxe
De Ceres 4 Deluxe biedt elegantie en 
comfort. Deze scooter heeft een 
vernieuwde gestroomlijnde stuurkolom en 
een deltastuur. Dit heeft als grote voordeel 
dat de gebruiker een hendel naar zich toe 
kan knijpen, wat zorgt voor beter rijgemak 
en rijcomfort. Kan zowel binnen als buiten 
worden gebruikt. Beste prijs/kwaliteit in de 
middenklasse. Kleur: champagnegrijs.

Scootmobielen,  ook  wel  seniorenscooter,  snorscooter  of  elektrische 
scooter genoemd. Dit zijn wagentjes met een elektromotor en drie of 
vier wielen, waar binnen en/of buiten mee kan worden gereden.

Eris
De Eris is een compacte scooter voor 
binnen‐ en buitengebruik. Het is de 
ideale scooter voor in kleinere 
ruimtes zoals appartementen en 
gangen. Met een snelheid van 
10km/h kan buiten de nodige 
afstand afgelegd worden. 
Beschikbare kleuren: rood, zilver.

€ 2099,99

€ 2099,99



IX
Sedna
De Sedna is een 
compacte scooter voor 
gebruik bij korte 
afstanden en in kleine 
ruimtes. Hij is vouwbaar 
zodat hij makkelijk mee 
te nemen is op de bus, 
trein of boot, en past 
perfect in de autokoffer. 
Handig als u een dagje 
naar zee wil, en op de 
dijk wilt rondrijden. 
Kleur: blauw.

Sedna Premium 
De premium‐versie heeft armsteunen 
die wegklapbaar en in hoogte 
verstelbaar zijn. De zit kan draaien, 
waardoor transfers makkelijk 
uitgevoerd kunnen worden. Kleur: 
zwart.

Terugbetaling
Indien  u  een  beperkte mobiliteit  heeft,  kan  u  een  (gedeeltelijke) 
terugbetaling bekomen  van de Vlaamse  Sociale Bescherming  voor 
een  scootmobiel.  Een  volledige  terugbetaling  is mogelijk  voor  de 
Ceres 4, Eris, Breeze C4, Carpo 2, Carpo 4, Shoprider Cadiz, en de 
Mercurius  4.  Een  gedeeltelijke  terugbetaling  is  mogelijk  voor  de 
speciale edities van voorgenoemde modellen en voor de Breeze S. 
De Sedna en Carpo  Limo worden niet  terugbetaald. De procedure 
voor de aanvraag van een terugbetaling vindt u op pagina IV.

€ 2099,99

€ 2399,99



Carpo 2 SE
Bij de Carpo 2 SE is er gelet op 
design. Deze buitenscooter heeft 
grote banden en rijdt zeer 
comfortabel. Hij wordt standaard 
voorzien van een elektronisch 
display, maar indien gewenst kan 
er een analoog display 
meegeleverd worden.
Beschikbare kleuren: rood, 
zilvergrijs.

X

Mercurius 4 LTD
De Mercurius 4 Limited Edition is een zeer 
complete en volwaardige buitenscooter 
met een luxe uitstraling. Deze scooter 
wordt uitgevoerd met een digitaal scherm 
met ingebouwde kilometerteller. Hij is 
eveneens uitgerust met twee USB‐poorten 
waardoor makkelijk een gsm of gps 
aangesloten kan worden.
Kleur: champagnegrijs.

Carpo 4 
De Carpo 4 is een ideale buitenscooter 
met een groot bereik. De acceleratie en 
remafstand zijn programmeerbaar. De 
Carpo 4 is voorzien van twee spiegels, 
een mandje en een anti‐slip mat. Kleur: 
champagnegrijs.

Want een beetje klasse kan geen kwaad!

€ 3333,33

€ 3333,33

€ 3333,33



XIBreeze C4 
De Breeze C van Afikim beschikt over een 
prachtig ergonomisch design en een 
technologie die je normaal gesproken alleen 
tegen komt bij het zwaardere segment 
scootmobiel. Deze comfortabele scootmobiel 
is geschikt voor binnen‐ en buitengebruik. 
Kleur: zilvergrijs.

Shoprider Cadiz 
De Shoprider Cadiz is een vierwielscooter 
met degelijke vering. Door de grote, 
brede banden en een bodemspeling van 
13 cm, is deze scooter ook geschikt voor 
ruiger terrein. Kan beperkt binnen 
gebruikt worden, maar is ideaal voor 
middelgrote afstanden in de buitenlucht. 
Kleur: rood.

Liever met 2 op stap? Als u liever met twee tesamen eropuit trekt, 
dan zijn de Breeze S van Afikim (links) of de 
Carpo Limo van Vermeiren (onder) wellicht 
iets voor u! 
De Carpo Limo beschikt bovendien over twee 
draaibare luxe zetels met gordels. Dit 
vergemakkelijkt het in‐ en uitstappen.

Want een beetje klasse kan geen kwaad! € 3333,33

€ 3333,33

Vanaf € 5495



XII Quingo Flyte
Deze scooter kan worden opgevouwen en 

m.b.v. een vernuftig 
systeem in de auto 
gereden worden zonder 
tillen! De ideale 
oplossing als u veel op 
stap gaat, maar last 
heeft van uw rug.

Opties voor scootmobielen

Windscherm Krukkenhouder/
wandelstokhouder

Zuurstoffleshouder Regenbescherming

Beschermhoes Extra spiegel Rollatorhouder Opbergkoffer

U kan nog meer accesoires voor scootmobielen vinden op de pagina's 12 
t.e.m. 19. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ze te stellen!

Want
een

beetje
klasse
kan
geen

kwaad!

€ 6250



Drempelhulpen

Een drempelhulp helpt om kleine hoogteverschillen te overbruggen, zowel 
binnen‐ als buitenshuis. Het is een kant‐en‐klare oplossing en geschikt voor 
gebruikers van een  rolstoel,  looprek, rollator, scooter, of voor  iemand die 
slecht ter been is.

Er  is  een  grote  keuze  aan  zowel  rubberen  als 
aluminium drempelhulpen en dorpelbruggen. In de 
tabel hieronder wordt een fractie van de mogelijke 
rubberen  drempelhulpen  getoond,  met  hun  prijs. 
Voor  een  volledig  overzicht,  springt  u  best  eens 
binnen  in  onze  winkel,  of  stuur  een  mail  naar 
info@ikblijfthuis.be.
Bekijk ook de pagina's  3  t.e.m.  5. Drempelhulpen 
kunnen eveneens op maat worden gemaakt.

Hoogte:
6 mm
10 mm
24 mm
6 cm
10 cm

Prijs: 
€ 18,95
€ 26,95
€ 69,95
€ 214,95
€ 227,95

Voor een kleine 
meerkost, komen we 
de drempelhulp(en) 
bij u thuis installeren. 
De hiernaast 
weergegeven prijs is 
de totaalprijs 
(inclusief vervoer, 
werkuren en 
montagemateriaal)

XIII



XIV Andere mobiliteitshulpmiddelen

www.IkBlijfThuis.be

Elektrische 
driewieler

Steeds met terugbetaling,
ofwel de laagste prijs!

Bijna alle thuiszorghulpmiddelen



Able2 Drempelhulpen 
Voor optimale toegankelijkheid 
en mobiliteit! 

• Lichtgewicht aluminium
• Anti-slip ribbels
• Krasbestendig oppervlak
• Eenvoudig in te korten
• Eenvoudig schoon te houden
• Maximale belasting 300 kg

Ab1 indoor drempelvervanger 

De drempelvervanger is bedoeld ter vervanging 
van bestaande drempels in huis of als drempelhulp 
bij geringe hoogteverschillen zoals de overgang 
van tegels of laminaat naar vloerbedekking. 

P06100 a luminium 
P06110 a luminium 

B 95 x D 11 cm 
B 95xD14 cm 

Abt indoor drempelbrug 

€ 25,95 
€ 32,95 

De drempelbrug is geschikt om een hoogteverschil 
tot 4 cm tussen twee ruimtes te overbruggen. Dankzij 
de slimme beweegbare constructie is het bruggetje 
in vrijwel iedere situatie toepasbaar. De maximale 
belasting van de drempelbrug is 300 kg. 

P06600 aluminium B 77 x D 40 cm € 89,95 

DREMPELHULPEN MOBI LITEIT

Ab 2 indoor drempelhulp

De drempelhulp is een gepatenteerd modulair 
systeem ter overbrugging van hoogteverschillen van 
1,5 tot 3 cm. De hoogte is op verschillende manieren 
instelbaar: met bijgeleverde potenset of door de 
drempelhulp met schroeven te bevestigen aan de 
drempel. Het te overbruggen hoogteverschil kan 
worden vergroot tot maximaal 5 cm door 2 drempel
hulpen te koppelen met een connectorset. Andere 
afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 

P06300 a luminium 
P06400 decorprint hout 
P06500 verstelbar�otenset 
P06520 connectorset 

896xD14cm�57,� 
B96xD14cm €57,95 

max. 3 cm € 4,95 
€ 4,95 

3



MOBILITEIT DREMPELHULPEN

Secucare modulaire drempelhulp '----��-=---������������������������ 

De modulaire drempelhulp bestaat uit verschillende onderdelen die snel 
en gemakkelijk in elkaar gezet kunnen worden. Gemaakt van duurzaam, 
slijtvast UV bestendig kunststof en is zowel binnen als buiten toepasbaar.
Het systeem wordt geleverd inclusief alle benodigde montagemiddelen. 
Voor het monteren is alleen een hamer nodig. Op verschillende manieren 
aan de ondergrond te bevestigen en is ijzersterk. De maximale 
belasting is 850 kg/m2• Er zijn vier standaard uitvoeringen. Daarnaast
zijn er meerdere mogelijkheden voor maatwerk: afwijkende hoogtes, 
breedtes, hoeken, zijwaarts afrijden enz. 

PR30330 Drempelhulp 1 laags 84 x 21 cm hoo e: 2 cm is aan asbaar naar 1,5 cm of 1 cm 
PR30331 Drempelhulp 2 laags 84 x 33 cm hoogte: 4 cm is aanpasbaar naar 3,5 cm, 3 cm of 2,5 cm 
PR30332 Drempelhulp 3 laags 84 x 45 cm hoogte: 6 cm is aanpasbaar naar 5,5 cm, 5 cm of 4,5 cm 
PR30333 Drempelhulp 4 laags 84 x 57 cm hoogte: 8 cm is aanpasbaar naar 7,5 cm, 7 cm of 6,5 cm 
PR30335-GR Vuldoppen set grijs (14 stuks) 

Derby Half Step 

Deze Derby Half Step verlaagt hoge drempels. 
Geschikt voor outdoor gebruik. Extra breed en
gemaakt van sterk kunststof. Door de verstelbare 
pootjes geschikt voor een ongelijke ondergrond. 
Anti-slip oppervlak voor extra grip. 
Afmeting: L 75 x D 43,5 x H 10 cm.

Ei] 190 kg 

PR30295 

4 

€ 179,95 

Prima outdoor wandbeugel 

Deze wandbeugel biedt 
extra veiligheid bij het 
betreden en verlaten 
van het huis. Ontworpen 
voor outdoor gebruik 
en volledig weerbesten
dig. Voorzien van zacht 
anti-slip materiaal voor 
een betere grip, ook als 
het nat is. 
Lengte 45 cm. 
Kleur zwart. 

Ed 160 kg 

PR60287 

€ 3§,95 
€ 66,95 

€110,95 
€ 154,95 

€6,95 

€ 24,95 



Aluminium drempelhulpen 

De mobiele drempelplaat is een 
uitstekend hulpmiddel voor het over
bruggen van hoogteverschillen van 
3 tot 1 6  cm. Gemaakt van anti-slip 
aluminium. Inclusief handvat. 

Er zijn 2 verschillende modellen: 
de standaard versie (4 mm dik) 
met een maximale belastbaarheid 
tot 250 kg en de extra dikke versie 
(6 mm dik) met een maximale 
belastbaarheid tot 600 kg. 

Afwijkende maten zijn op 
bestelling leverbaar. 

PR30307 drem elhul 1 model 4/3/14 

PR30308 drempelhulp 2 model 4n /34 

PR30309 drempelhulp 3 model 4/15/54 

PR30307-H drempelhulp 4 model 6/3/14 

PR30308-H drem elhul 5 model 6n /34 

PR30309-H drempelhul� model 6/15/54 

Rolstoelhelling oprolbaar 

< 3 cm hoo9 
3- 7 cm hoog 

5 -15 cm hoog 
< 3 cm hoog 

3-7 cm hoog 
5 -15 cm hoog 

DREMPELHULPEN MOBI LITEIT

dikte 4 mm tot 250 kg belastbaar € 69,95 

dikte 4 mm tot 250 kg belastbaar € 99,95 

dikte 4 mm tot 250 kg belastbaar € 169,95 

extra dik; 6 mm tot 600 kg belastbaar € 159, 95 

extra dik; 6 mm tot 600 kg belastbaar € 319,95 

extra dik; 6 mm tot 6..QO kg belastbaa_0 524,95

Rolstoelhelling inschuifbaar 

Trappen zijn toegankelijk met deze eenvoudige 
aluminiumconstructie. Oprolbaar en makkelijk mee te 
nemen. Lengte 91 cm. Breedte 75 cm. Gewicht: 7 kg. 
Belastbaar tot 227 kg. 

De 2 inschuifbare hellingen van lichtgewicht 
geanodiseerd aluminium zijn speciaal ontworpen 
om makkelijk mee te nemen. Inclusief opbergtas. 

Afmetingen: Lengte 1,5 m. Breedte 16,5 cm. 
Gewicht: 7 kg. Belastbaar tot 300 kg. 

PR30297 € 199,95 PR30298B € 189,95 .

 5



MOBILITEIT TRANSFERHULPMIDDELEN

Assure 
Etac Turner Pro transfer draaischijf 

De Etac Turner Pro 
is een praktisch 
hulpmiddel die de 
gebruiker onder
steunt en activeert 
bij de transfer van 
de ene naar de 
andere zittende 
positie. Voorkomt 
valpartijen en ver
mindert de belasting 
van de hulpverlener. De handgreep en kniesteun 
zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar. De handgreep 
is uitgevoerd in een contrasterende kleur en heeft 
vele gripmogeli jkheden voor zowel gebruiker als 
hulpverlener. Makkelijk mee te nemen, compact en 
eenvoudig te verplaatsen door de transportwieltjes. 

rn 200kg 

ALM16090106 

Glij zeil 

Verplaats patiënten in bed of stoel 
zonder te hoeven tillen. Vermindert 
het effect van wrijving op de huid 
tijdens het verplaatsen. 
Het glijzeil kan onder 
de patiënt blijven liggen. 
Wasbaar, autoclaveerbaar 
en chemisch steriliseerbaar. 

€ 539,95 

coetac· 

PR41008 70 x 72 cm € 36,95 PR41009 80 x 110 cm € 92,95

Handy Handle 

De Handy Handle maakt het makke
lijker om iemand naar een staande 
positie te tillen vanuit een bank, 
auto, bed of toilet. Ergonomisch 
design met comfortabele anti-slip 
handgreep. Voorkomt onhandig 
vastpakken of trekken aan de armen. 
Makkelijk mee te nemen. 

PR41026-R 

PR41026-W 

PR41026-B 
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~ 
rood 
creme 
blauw 

€ 25,95 

€ 25,95 

€ 25,95 

Compacte draaischijf voorzien van 
handvat. Wordt gebruikt bij een 
patiënt die kan staan maar niet 
zelfstandig kan draaien tijdens 
een transfer. Beide zijden zijn 
voorzien van een anti-sliplaag. 

0 33cm 

PR40000 € 239,95 

Draaisch_ijf _____ _ 

Comfortabel kunststof hulpmiddel 
voor het maken van transfers, 
bijvoorbeeld van stoel naar bed. 
Voor een vloeiende draaibeweging 
tot 360° in iedere richting. licht
gewicht en makkelijk te vervoeren. 

m 125kg 0 40cm 

SU46800 € 37,95 

Buffalo transferplank 

Deze felgekleurde transferplank 
kan worden gebruikt om zittende 
transfers te maken. Inclusief een 
dubbele inkeping voor meer sta
biliteit en om maximale veiligheid 
te garanderen tijdens de transfer. 
Afmeting 77 x 32,5 x 0,4 cm. 

Dj lSOkg

ATB15001 € 129,95 

ATB150-G met anti-sHe_ € 149,95 



ó 1!!9J190f 
ELK tilkussen 

Camel tilkussen 

TRANSFERHULPMIDDELEN MOBI LITEIT

De ELK en Camel zijn compacte tilkussens en werken op een accu. 
Speciaal ontworpen voor zorgverleners om personen op een veilige en 
waardige manier van de grond op te tillen. Het tilkussen vermindert de 
risico's van het verplaatsen en tillen van patiënten en verlaagt de kans op 
letsel voor professionele zorgverleners. Na gebruik het kussen leeg laten 
lopen, opvouwen en opbergen in de bijbehorende tas. Makkelijk mee te 
nemen. Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis. 

De gevallen persoon kan op het 
kussen schuiven of op het kussen 
worden gerold en vervolgens worden 
geholpen om rechtop te gaan zitten. 
De ELK kan eenvoudig worden 
opgeblazen. De gevallen persoon 
wordt van achteren ondersteund door 
de zorgverlener en wordt vervolgens 
in een verhoogde zitpositie gebracht 
om weer op te kunnen staan. Door het 
compacte formaat is de ELK handig 
voor gebruik in kleine ruimtes. 

Maximaal tilgewicht 450 kg. 
Afmeting opgeblazen: 
H 56,5 x B 57 x D 50 cm. 
Gewicht kussen: 3,6 kg. 

PR46080-ELK € 2.399,95 

De Camel is een complete tillift 
met een ingebouwde ruggensteun. 
Hiermee kunnen personen volledig 
ondersteund worden opgetild. 
De gevallen persoon hoeft slechts 
minimaal te worden verplaatst en de 
zorgverlener wordt optimaal ontlast. 
De Camel wordt gebruikt in 
verzorgingstehuizen, spoeddiensten, 
woonzorgcentra, ziekenhuizen, 
hulpdiensten en gemeenschapszorg. 

Maximaal tilgewicht 320 kg. 
Afmeting opgeblazen: 
H 112 x B 70 x D 47 cm. 
Zithoogte: 56 cm. 
Gewicht kussen: 3,6 kg. 
Gewicht compressor 6 kg. 

PR46080-CAM _€3.999,95 
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M 0B1 L 1TE1 T HULPMIDDELEN VOOR DE AUTO

Flexibele draaischijf 

Een gewatteerde flexibele 
draaischijf. Ideaal voor gebruik in 
de auto of op stoel en bed. De 
zachte draaibare schijf zorgt voor 
een soepel draaiende beweging 
om de transfer te vergemakkelijken. 

0 43cm 

PR41021 € 33,95 

Harley Slimline wi gkussen 

Dit wigvormig zitkussen voor in 
de auto biedt extra comfortabele 
ondersteuning tijdens het rijden. 
Het Coccyx kussen heeft een 
uitsparing aan de achterzijde. 
Afmeting: L 36 x B 36 x H 5 cm. 

SP24010 wigkussen 
SP24010-S met band 
SP24052 coccyx 

€ 21,95 
€ 24,95 
€ 22,95 

StayPut anti-slip dashboard matje 

Dit soepele anti-slip dashboard 
matje voorkomt dat kleine voor
werpen gaan schuiven of van het 
dashboard vallen. Handig voor in 
de auto, vrachtwagen, boot etc. 
Afmeting: 19 x 22 cm. Kleur zwart. 

PR61714 € 5,00 

Seat Belt Reacher 

Een handig hulpmiddel om uw 
gordel te pakken en vast te zetten. 
Eenvoudig te bevestigen. 

PR40015 € 8,95 
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Nekkussen opblaasbaar 

Dit opblaasbaar kussen van 
velours ondersteunt de nek en 
houdt het hoofd in positie. 
Ideaal voor op reis, in bad of 
op het strand. 

PR20089 € 5,00 

Harley autostoelsteun 

Een anatomisch gevormd kussen 
voor optimale rugondersteuning. 
Ideaal voor de autostoel. Het 
designer kussen is gemaakt van 
visco-elastisch faam voor een 
juiste drukverdeling. Het stan
daard kussen is gemaakt van 
polyurethaan schuim. 
Inclusief bevestigingsband. 
Afmeting: L 30 x H 21 cm. 

SP24018 original 
SP24081 designer 

€ 42,95 
€ 44,95 

Handgreep voor auto 

Biedt extra ondersteuning bij het 
in- en uitstappen van de auto. 
Laat het raam zakken en bevestig 
de nylon riem rond het portier. 
Anti-slip rubberen handvat. 

PR40016 € 24,95 



HULPMIDDELEN VOORDE AUTO MOBI LITEIT

Handybar® 
Uw eigen veiligheids-

en ondersteuningshand
greep voor in de auto. 

Met de Handybar® stapt u 
makkelijk in en uit uw auto! 

• Meer zelfvertrouwen 
• Onafhankelijkheid
• Voorkomt blessures 
• Comfortabele anti-slip

handgreep 
• Sterk metalen binnenwerk 
• Gepatenteerd ontwerp 
• Extra veiligheid
• Roestvrijstalen gordelsnijder 
• Ruitenbreker 

PR40013 € 29,95 

Handybar® met draaischijf combi 

De Handybar® samen met de Flexibele Draaischijf in één verpakking

Heeft u problemen bij het in- en 
uitstappen van uw auto, dan biedt 
deze combinatie de perfecte 
oplossing. De flexibele draaischijf 
zorgt voor een soepel draaiende 
beweging om de transfer te 
vergemakkelijken. De Handybar@ 
biedt extra ondersteuning bij het 
in- en uitstappen van uw auto. 

PR40014 € 59,95 
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MOBILITEIT ROLSTOELHANDSCHOENEN 

�EVA SPORTS 

RevaraSports 
rolstoelhandschoenen 

RevaraSports rolstoelhandschoenen ����������������-
Rolstsoelhandschoenen met halve vingers en een halve duim. Op diverse plaatsen verstevigd en speciaal 
ontworpen voor rolstoelgebruikers die hun vingers vrij willen hebben. De combinatie van leer/suède en de 
soepele bekleding geeft de handschoen een optimale pasvorm. Anti-slip binnenzijde voor maximale grip. 
Inclusief unieke 'pull-off' lussen tussen de vingers voor het snel en moeiteloos uittrekken van de handschoen. 
Verkrijgbaar in vier kleuren. 

'r(jjj 
PR35183R-XS PR35183BL-XS PR35183BK-XS 
PR35183R-S PR35183BL-S PR35183BK-S 
PR35183R-M PR35183BL-M PR35183BK-M 
PR35183R-L PR35183BL-L PR35183BK-L 
PR35183R-XL PR35183BL-XL PR35183BK-XL 
PR35183R-XXL PR35183BL-XXL PR35183BK-XXL 

RevaraSports indoor handschoenen 

Indoor handschoenen met halve vingers en een hele 
duim. Door de combinatie van suède en het soepele 
materiaal heeft de handschoen een optimale pas
vorm. Alleen geschikt voor indoor gebruik. 

PR351840-XS - € 19,95 
PR351840-S _€ 19,95 
PR351840-M € 19,95 
PR351840-L € 19,95 
PR351840-XL € 19,95 
PR351840-XXL € 19,95 

1 0  

PR35183GR-XS 
PR35183GR-S 
PR35183GR-M 
PR35183GR-L 
PR35183GR-XL 
PR35183GR-XXL 

€ 19,95

Meet het breedste gedeelte van 
de hand (net onder de knokkels) 

X$ 5,7 OTI tot 6,7 OTI 
$ 6,8 OTI tot 7,7 OTI 
M 7,8 OTI tot 8,7 OTI 

L 8,8 OTI tot 9,7 OTI 

XL 9,8 OTI tot 10,7 OTI 

XXL 10,8 OTI tot 11,7 OTI 

Revarasports lederen winterhandschoenen 

Echt lederen handschoenen met een dichte duim en 
dichte vingers. Met verlengd polsmanchet voor een 
winddichte aansluiting. Voorzien van extra grip en ver
steviging voor maximale houvast. De combinatie van 
leer en neopreen geeft een optimaal draagcomfort. 

PR35186BK-XS € 29,95 
PR35186BK-S € �9.2_5 
PR35186BK-M €±_9,95 
PR35186BK-L € 29,95 
PR35186BK-XL € 29,95 
PR35186BK-XXL €29,95 



Able2 transportstoel 

Een eenvoudige opvouwbare 
transportrolstoel. Blauw stalen 
frame met zwarte nylon bekleding. 

De armsteunen zijn afneembaar 
en wegklapbaar om de transfer te 
vergemakkelijken. Wegklapbare 
en afneembare voetensteunen 
inclusief hielband. 

Afneembare volle kern achter
wielen (12") met twee blokkeer
remmen. 

M1 ,,okg
PR32100 € 189,95 

Able2 opvouwbare rolstoel 

Opvouwbare rolstoel met een 
blauw stalen frame en zwarte 
nylon bekleding. De armsteunen 
zijn afneembaar en wegklapbaar 
om de transfer te vergemakkelijken. 

Wegklapbare en afneembare 
voetensteunen inclusief hielband. 

Afneembare grote hoepelwielen 
(24") met twee blokkeerremmen 
aan de achterzijde. 

F1111okg 
PR32150 € 199,95 

Comfort beensteunen 

De Comfort beensteunen zijn 
geschikt voor zowel de Able2 
opvouwbare rolstoel als de 
transportrolstoel. Traploos in 
hoogte verstelbaar en voorzien 
van een wegklapbare kuitplaat. 
Instelbare lengte. 
Leverbaar per paar. 

PR32100-BS € 62,95 

Zitbreedte 
Zithoogte 
Gewicht 

Afmetingen: 
Zitbreedte 
Zithoogte 
Gewicht 

46 cm 
S O cm 

18 kg 

46 cm 
SOcm 
2 1  kg 

ROLSTOELEN MOBI LITEIT
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MOBILITEIT ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN 

12 

De ideale outdoor tassen 
voor scootmobielen & ro lstoelen
Twee luxe tassen voorzien van praktische extra's. Een wandelstok of 
elleboogkruk is gemakkelijk mee te nemen in de speciale uitvouwbare 
vakken. En door de onderkant los te ritsen ontstaat er extra ruimte. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

• Wandelstokvakken kunnen uit- en ingevouwen worden 

• Expand Fit: extra opbergruimte kan los- en dichtgeritst worden 

• Waterdicht: bescher m uw eigendommen onder alle
weersomstandigheden 

• Ritssluiting met lus: ideaal voor personen met een
beperkte fijne motoriek 

• Reflecterende strips: veilig onderweg in het donker 

• Geribbeld handvat: easy-grip voor extra houvast 

ToRe.&.GO 

B 40 x D 20 x H 40/52 cm 

PR34060-BK-GD zwart/geel 
PR34060-BK-GR zwart/grijs 
PR34060-GR-BK grijs/zwart 

€ 89,95 
€ 89,95 
€ 89,95 

B 38 x D 20 x H 48/60 cm 

PR34061-BK zwart 
PR34061 -GR-BK grijs/zwart 

Expand Fit 

Wandelstokvakken 

€ 84,95 
€ 84,95 



ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN MOBI LITEIT 

Rolstoel- en scootmobiel-. 
accessoires 

HiVis: •Fluorescerend •Veilig 
• Reflecterend • Hoge zichtbaarheid

Splash tas &
krukhouder in één 

Stevige tas voor rolstoel of 
scootmobiel met aan twee zijden 
houders voor loopkrukken of 
wandelstokken. Eén groot opberg
vak en een klein voorvakje met rits 
aan de voorkant. Reflecterende 
veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in de 
kleur zwart, grijs, HiVis en in een 
XL versie. 
Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm. 

XL: H 52 x B 40 x D 15 cm. 

PR34051 zwart € 52,95 
PR34051-GR grijs € 52,95 

PR34051-HV HiVis € 52,9� 
PR34051-Xl zwart € 56,95 

Splash rolstoel
& scootmobieltas

Stevige en duurzame tas voor 
rolstoel of scootmobiel met of 
zonder hoofdsteun. Één groot 
opbergvak, een klein voorvakje 
met rits en twee zijnetjes. 
Reflecterende veiligheidsstrip. 
Verkrijgbaar in de kleur zwart, 
grijs, HiVis en in een XL versie. 

Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm. 
XL: H 52 x B 40 x D 15 cm. 

PR34052 zwart € 42,95 
PR34052-GR g_rijs € 42,95 
PR34052-HV HiVis € 42,95 -- --
PR34052-XL zwart € 52,95 

Splash scootmobieltas 
over rugsteun 

Deze scootmobieltas schuift u 
eenvoudig over de rugleuning 
van kleine scootmobielen zonder 
hoofdsteun. Slijtvast. Heeft één 
groot opbergvak. Met de twee 
hengsels is de tas ook te ge
bruiken als boodschappentas. 
Inclusief reflecterende naad voor 
extra veiligheid. Verkrijgbaar in 
de kleur zwart, grijs en HiVis. 
Afmeting: H 36 x B 43 x D 15 cm. 

PR34057 zwart € 32,95 
PR34057-GR grij� € 32,95 
PR34057-HV HiVis € 32,95 

1 1 3  



MOBILITEIT ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN

Splash rollatortas 

Splash rollatormandtas 

Deze rollatortas hangt u eenvoudig 
aan het frame van uw rollator. Voor
zien van verstelbare bandjes met 
een kliksysteem. Inclusief één groot 
opbergvak met ritssluiting aan de 
bovenzijde. Ideaal om boodschap
pen en dergelijke mee te nemen. 
Kleur zwart. Afmeting: B 38 cm 
(bovenzijde), 28 cm (onderzijde) 

x H 32 cm x D 9 cm. 

PR34062 € 21,95

Deze tas plaatst u in het metalen 
rechthoekige mandje van een 
standaard rollator. Ideaal om 
boodschappen droog en onzicht
baar mee te nemen. Door de twee 
hengsels is de tas gemakkelijk 
mee te nemen. Inclusief één groot 
hoofdvak met een stevige klitten
bandsluiting. Kleur zwart Afmeting: 
B 38 cm (bovenzijde), 33 cm 
(onderzijde) x H 18 cm x D 27 cm. 

PR34064 € 39,95

Splash rolstoeltas standaard 

Stevige en duurzame rolstoeltas 
die met lussen te bevestigen 
is aan de handvaten van de 
rolstoel. Eén groot opbergvak, 
een klein voorvakje met rits en 
twee zijnetjes. Reflecterende 
veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in 
de kleur zwart en grijs. 
Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm. 
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PR34053 zwart 
PR34053-GR grijs 

€ 39,95 
€ 39,95 

Splash rolstoel 
armleuningtas 

Dit tasje plaatst u over de arm
leuning van uw rolstoel. Ideaal 
voor het opbergen van uw 
portemonnee, telefoon en sleutels. 
Te bevestigen met klittenband. 
Heeft één hoofdvakje met een 
stevige klittenbandsluiting. 
Gemaakt van verstevigd polyester. 
Kleur zwart. 
Afmeting: B 21xH15 x D 8 cm. 

PR34063 

Splash scootmobiel 
armleuningtas 

€ 19,95

Deze compacte armleuningtas 
plaatst u over de armleuning 
van uw scootmobiel. Past op 
de meeste scootmobielen. 
Te bevestigen met klittenband. 
De tas heeft één hoofdvak. 
Aan de achterkant zit een af
neembaar tasje met handige rits. 
Afmeting: H 32,5 x B 26 x D 8,5 cm. 

PR34055 € 43,95 



ROLSTOEL-, ROLLATOR- EN SCOOTMOBIELTASSEN MOBI LITEIT 

Boodschappen netje 

Dit nylon boodschappennetje 
is met clips aan een looprek of 
rolstoel te bevestigen. 
Afmeting: H 38 x B 30 cm. 

ALS226 € 18,95 

Zuurstoftas 

Stevige tas met verstevigingen 
aan de onderkant. Geschikt voor 
zuurstofflessen met een diameter 
van maximaal 11 cm. In 2 hoog
tes te verstellen (48 of 6 5  cm). 
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

PR35203-S 
PR35203 

enkel 
dubbel 

Dubbel: geschikt voor 2 zuurstof
flessen. Inclusief vak voor masker/ 
nasale canule. 
Afmeting: B 4 3  x D 12 cm. 
Enkel: geschikt voor 1 zuurstoffles. 
Afmeting: B 19 x D 12 cm. 

€ 76,95 
€ 106,95 

Tas voor onder 
de rolstoelzitting 

Een vernuftige opbergruimte 
onder de zitting waar de rolstoel
gebruiker via de voorkant bij kan. 
Gemaakt van duurzaam nylon. 
Eenvoudige en stevige bevestiging 
met riempjes. 
Afmeting: H 30 x B 4 0  x D 28  cm. 

PR35077 €31,95 

Splash 
scootmobiel mandtasje 

Dit flexibele tasje past in vrijwel 
elke scootmobielmand. De boven
zijde is waterdicht af te sluiten. 
Beschermt uw spullen tegen 
regen en vuil. Door de 2 hengsels 
makkelijk mee te nemen. 
Reflecterende veiligheidsstrip. 
Verkrijgbaar in 2 maten: 
Medium: afmeting 30 x 16 cm, 
hoogte 40 cm. 
Large: afmeting 33 x 2 5  cm, 
hoogte 44 cm. 

PR34059-M medium 
PR34059-L large 

€ 19,95 
€ 19,95 
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MOBILITEIT REGENKLEDING EN-BESCHERMING

Splash poncho 
met mouwen Splash poncho 

Deze poncho heeft ruime mouwen 
en zachte comfortabele man
chetten. Een ideale bescherming 
tegen neerslag en wind. De rits 
loopt over de hele lengte zodat 
u de poncho makkelijk aan- en uit 
kunt trekken. Inclusief opvallende 
reflecterende strips. De deluxe 
versie heeft een zachte katoenen 
binnenvoering. Inclusief 
capuchon. Lengte 100 cm. 

PR34028 ongevoerd 
PR34028-D deluxe 

Splash Power Cape 

De Power Cape 
beschermt de 
gebruiker en 
de rolstoel. 
Geschikt voor 
elektrische 
rolstoelen met 
net bedienings
paneel aan de 
linker- of 
rechterkant. 
Het bedienings-

€ 62,95 
€ 82,95 

paneel blijft zichtbaar middels 
een doorzichtige strook. Inclusief 
zachte katoenen binnenvoering. 
Aan de onderzijde sluit de Power 
Cape af met een elastische band 
over de voetenplaat 
Lengte 152 cm. 

PR34029 € 97,95 
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��������������������������� 
De Splash poncho trekt u een-

~ voudig over uw hoofd aan en '/.. 
biedt bescherming tegen neerslag 
en wind. Volledig waterdicht. 
De deluxe versie heeft een 
zachte katoenen binnenvoering 
voor extra warmte en comfort. 
Lengte 100 cm. 

PR34027 ongevoerd 
PR34027-D deluxe 

€ 49,95 
€ 79,95 

Splash Wheely Apron 

Deze Wheely Apron plaatst u over 
de bovenkant van uw benen en 
houdt u droog en warm. Kan met 
een eenvoudige gesp om uw mid
del of om een armsteun bevestigd 
worden. Heeft aan de onderzijde 
een elastische basis voor over de 
voetplaten. Volledig waterdicht. 
De deluxe versie heeft een blauwe 
synthetische binnenvoering. 
Lengte 100 cm. 

PR34020 ongevoerd 
PR34020-D deluxe 

€ 39,95 
€ 59,95 

Splash Wheely Cosy 

De Wheely Cosy biedt warmte en 
bescherming aan uw onderlichaam 
(fungeert als een slaapzak). 
Inclusief dichte onderzijde. 
Volledig waterdicht en inclusief 
een warme, synthetische binnen
voering. De praktische, stevige rits 
loopt over de gehele lengte en 
door het koordje aan de rits trekt 
u deze eenvoudig naar boven. 
Verkrijgbaar in medium en large. 

PR34021-M L 102 x B 59 cm € 79,95 
PR34021-L L 1 1 4  x B 59 cm € 79,95 



REGENKLEDING EN-BESCHERMING MOBI LITEIT

Splash Scooter Cape 

Deze praktische Scooter Cape be
schermt de scooter en de gebruiker. 
Door de transparante voorzijde 
blijft de verlichting zichtbaar en 
kunt u de besturingsdisplay zien. 
Uw spiegels kunnen via een 
opening aan de zijkant van de cape 
naar buiten steken. Inclusief solide 
ritssluiting over de gehele lengte. 
Reflecterende strips aan zij- en 
achterkant. Verkrijgbaar in 2 maten. 

PR34003-M L 125 x B 65 an € 89, 95 
PR34003-l L 135 x B 65 an € 89, 95 

Splash Scooter Leg Cape 

De Scooter Leg is een praktische 
en comfortabele beenbedekking 
die u warm houdt. Waterafstotend 
en winddicht. Inclusief gewatteer
de vachtvoering. Met bretels aan 
het lichaam te bevestigen. Snel 
en eenvoudig aan te trekken. 
Universele maat. 
Afmeting: L 100 x B 138 cm. 

PR34001 € 66,95

Splash Wheely Mac zonder mouwen 

De Wheely Mac biedt u en uw 
rolstoel totale bescherming. Aan 
de onderzijde sluit de Wheely Mac 
af met een elastische band over 
de voetenplaat. Inclusief capuchon 
en een stevige rits. Volledig 
water- en winddicht. Inclusief twee 
openingen voor de handgrepen. 
Verkrijgbaar in twee maten. De 
deluxe uitvoering heeft een zachte 
katoenen binnenvoering voor 
extra warmte. Lengte maat 
M 152 cm, maat L 165 cm. 

PR34022-M M 
PR34022-L L 
PR34024-M M deluxe 
PR34024-L L deluxe 

€ 56,95 
€ 56,95 
€ 84,95 
€ 84,95 

Splash Scooter Cosy 

De Scooter Cosy beschermt uw 
onderlichaam tegen wind en 
regen {fungeert als een slaapzak). 
De Scooter Cosy is open aan de 
onderkant waardoor u uw voeten 
makkelijk kunt positioneren. 
Inclusief solide ritssluiting over 
de gehele lengte en gewatteerde 
vachtvoering. Lengte voorzijde 
110 cm, achterzijde 150 cm. 
Breedte 134 cm. 

PR34002 € 84,95

Splash Wheely Mac 
met mouwen 

De Wheely Mac met mouwen 
heeft dezelfde specificaties als 
de Wheely Mac zonder mouwen. 
Verkrijgbaar in medium en large 
en in de deluxe versie. 

PR34023-M M 
PR34023-L L ---
PR34025-M M deluxe 
PR34025-L L deluxe 

€ 59,95 
€ 59,95 
€ 97,95 
€ 97,95 

1 7



MOBILITEIT REGENKLEDING EN-BESCHERMING

Splash zittingbeschermer ��������-

Deze elastische scootmobiel zittingbeschermer trekt u 
over de zitting en rugleuning. Met klittenband onder 
de zitting te bevestigen. Volledig waterdicht. 

PR34007 € 24,95 

Splash scootmobielbeschermer Deluxe 

De scootmobielbeschermer deluxe is van stevige, 
duurzame kwaliteit en beschermt de scootmobiel 
gedurende het hele jaar tegen neerslag en vuil. 
Eenvoudig aan te trekken met de fixeerband. 
In drie maten verkrijgbaar. 

PR34005-S H 105 x B 48 x L 120 cm 
PR34005-L H 113 x B 67 x L 136 cm 
PR34005-XL H 130 x B 80 x L 160 cm 
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€ 79,95 
€ 81,95 
€ 89,95 

Splash displaybeschermer 

Beschermt de elektronica tegen neerslag. Past op 
nagenoeg alle scootmobielen. Door het elastiek 
aan de zijkanten eenvoudig om de stuurhendels 
te bevestigen. 

PR34006-S S 
PR34006 M/L 

Splash scootmobielbeschermer 

€ 19,95 
€ 19,95 

Deze lichtgewicht scootmobielbeschermer heeft 
elastische randen en is eenvoudig over uw scootmobiel 
te trekken. Volledig waterdicht. Past op nagenoeg alle 
drie- en vierwiel scootmobielen. 
In twee maten verkrijgbaar. 

PR34004 H 105 x B 67 x L 136 cm 
PR34004-S H 120 x B 45 x L 105 cm 

€64,95 
€54,95 



ROLSTOEL- EN ROLLATORACCESSOIRES MOBI LITEIT

Schapenvacht voor rolstoel 

Deze comfortabele synthetische 
schapenvacht absorbeert transpiratie. 
Hierdoor wordt de huid niet klam en 
kan blijven ademen wat zeer belangrijk 
is bij het behandelen van drukpunten. 
Geschikt voor in de rolstoel, scoot
mobiel of andere zittingen. 

'00 
PR20137 zitting 46 x 41 cm 
PR20138 zitting/rug 91 x 41 cm 

Splash veiligheidsriem 
voor rolstoelgebruikers 

Veiligheidsgordel voor om de taille met een sterke 
gesp. Aan beide zijkanten van de rolstoel te 
bevestigen met een extra sterk gelaagd klittenband. 
Maximale lengte 120 cm. 

SP97551 

Fleshouder voor rolstoel 

Plastic houder 
voor bekers, 
flessen en blik
jes. Eenvoudig 
aan de rolstoel 
te bevestigen. 
Inklapbaar. 

PR35199 

€ 34,95 

€ 11,95 

€ 27,9� 

€ 39,95 

Anti-glij kussen 

Dit anti-glijkussen 
voorkomt dat 
patiënten naar voren 
schuiven. Door het 
speciale ontwerp van 
het kussen kan men 
alleen naar achteren 
schuiven. Voorzien van 
een zachte fleece hoes 
en een uitneembaar 
faam kussen. Ideaal 
voor gebruik op een 
stoel of in een rolstoel. 
Afmeting 40 x 45 cm. 

PR41012 

Stok- en krukhouder 

€ 189,95 

Stok- en krukhouder compleet met bevestigings
schroeven. Door de houder kunnen wandelstok 
of kruk eenvoudig meegenomen worden. Past op
de meeste rollators met een frame van ronde buizen. 

PR30283CC € 7,95 .

1 9



MOBILITEIT ROLLATORS 

Exclusieve Design Rollators 

�������-{N1?ptun1?1--' 
by Able2 
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Neptune rollator 

Specificaties: 
Lengte: 6 5  cm 

Breedte: 6 0  cm 

Breedte opgevouwen: 22 cm 

Verstelbare hoogte: 82 -100 cm 

Zithoogte: 6 0  cm 

Gewicht: 7, 1 kg 

F'll 120 kg 
PR30265-BK mat-zwart € 199,95 
PR30265-CH cham a ne € 199,95

Inclusief zwenkbare 811 PU voorwielen en 711 PU achterwielen,
fleshouder, stokhouder, afneembare zachte rugband 

en een standaard rollatortas met schouderband. 

Flessenhouder Stokhouder Afneembare zachte rugband 



ROLLATORS MOBI LITEIT

• Moderne uitstraling • Eenvoudig in te klappen

• Lichtgewicht design • Neemt weinig ruimte in

• Indoor & outdoor 

------------{Saturnj____.. 
by Able2 

Saturn rollator 

Specificaties: 
Lengte: 64 cm 

Breedte: 6 0  cm 

Breedte opgevouwen: 22 cm 

Verstelbare hoogte: 82 -100 cm 

Zithoogte: 6 0  cm 

Gewicht: 7 ,3 kg 

f<::fl 136 kg
PR30266-BK mat-zwart € 229,95 
PR30266-CH cham�.- a--"" g'-ne __ €_2_2 _9-'--, 9_5 

Inclusief extra zachte, zwenkbare 811 PU voorwielen en 7" PU achterwielen,
fleshouder, stokhouder, afneembare zachte rugband en een 

luxe moderne rollatortas met schouderband. 

Exclusief voor Saturn rollator: 

Luxe moderne tas 
met schouderband Zachte PU wielen 

 21



MOBILITEIT ROLLATORS 

Let's Go Out 

Een wereldwijd succes. 
Let's Go Out is een stabiele, lichtgewicht rollator. 
Weegt slechts 6,2 kg. Compact opvouwbaar tot 
20 cm breed en eenvoudig op te bergen. Voorzien 
van grote voorwielen om makkelijk een drempel 
te kunnen nemen. De achterwielen hebben een 
comfortabele vering die schokken opvangt en 
spatborden ter bescherming. Inclusief zachte 
rubberen handgrepen met remsysteem. 
Remkabels zijn geïntegreerd in het frame. 
Comfortabele kunstleren zitting. 

Lengte: 67 cm
Breedte: 58,5 cm 
Breedte zitting: 40,5 cm 
Hoogte zitting: 59,5 cm 
Handgrepen in hoogte 
verstelbaar van 78 - 96 cm 

Inclusief praktische 
boodschappentas. 

m 1301cg 

PR30278-RD Let's Go Out rood 
PR30278-BE Let's Go Out beige/zilver
PR30278-ALLBK Let's Go Out zwart 

PR30278-TRAY 
PR30278-CH 
PR30278-BKSTRAP 
PR30278-BESTRAP 
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dienblad 
stok houder 
rugband zwart 
rugband bruin 

€ 32,95 
€ 23,95
€ 28,95 
€ 28,95

De comfortabele vering 
in de achterwielen vangt 

schokken op. 

9RU5r C�RE 

€ 339,93 
€ 339,93 

€ 339,93 

€ 207 
€ 207 
€ 207 _______

_______
_______

Indien u in aanmerking komt voor 
een terugbetaling, betaalt u 

slechts € 207 voor deze rollator!

Vergelijk de prijzen! Ook indien u niet in aanmeking komt 
voor een terugbetaling, betaalt u bij ons de laagste prijs!



Let's Go indoor 

De Let's Go indoor rollator is een 
lichtgewicht rollator. 
Makkelijk manoeuvreerbaar in kleinere ruimtes. 
Biedt ondersteuning en is veilig in alle situaties. 
Speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis, zoals 

bijvoorbeeld in de keuken of badkamer als trolley 
of tafeltje. De rembeugel is met één hand te 
bedienen of om de rollator vast te zetten. 
Inclusief dienblad en stoffen mandje. 

Handgrepen in hoogte verstelbaar van 79  - 90 cm 
Hoogte dienblad: 68 cm 
Lengte: 63 cm 
Breedte: 52 cm 
Gewicht6 kg 

b1 130kg 
PR30285-WA Let's Go Indoor walnoot/chroom€ 224,95 
PR30285-SL Let's Go Indoor zilver € 224,95 
PR30285 let's Go Indoor beuken/zilver € 224,95 

Actimo® Home binnenrollator 

De Actimo® Home is een lichtgewicht binnen
rollator die door het compacte ontwerp en 
zijn smalle wielen makkelijk wendbaar is. 
Hierdoor is het een ideale rollator om thuis te 

gebruiken. Het comfortabele handvat is volledig 
met PU-schuim bedekt. De parkeerrem kan met 
één hand worden bediend. Makkelijk op te vouwen 
en op te bergen. Inclusief dienblad en mandje. 
Kleur zwart. 

In hoogte verstelbaar van 78 - 86 cm 
Breedte 58 cm 
Lengte 60 cm 
Gewicht 6,2 kg 

f':ï11ookg 

PR30263 € 1 49,95 

ROLLATORS MOBI LITEIT

9RUsr
CtlRE
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MOBILITEIT ROLLATORS 

Airgo• Fusion"' inklapbare rollator & transportstoel in één

De Airgo Fusion klapt u eenvoudig om van rollator 
naar transportrolstoel en andersom! Het lichtgewicht 
ontwerp en zijn ongeëvenaarde stabiliteit geeft u 
vertrouwen bij het lopen. Mocht u te ver van huis 
zijn, dan klapt u de Airgo Fusion eenvoudig om naar 
een transportstoel. Zo kunt u comfortabel en in stijl 
naar huis worden gebracht door uw begeleider. 

AI 
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76 -93 
cm 

ÁJ 51 cm

• Zachte zitting en gevormde rugleuning voor
extra com fort 

• Afneembaar, reflecterend, zacht mandje
inclusief rits

• Ergonomische en comfortabele handgrepen
met simpele hand rem funct ie 

• Eenvoudig te activeren remknop
• De rugleuning kan omgekeerd worden en biedt

in beide opstellingen steun
• Lichtgewicht frame en superieure stabiliteit
• Eenvoudig in te klappen en makkelijk op te ber ge n
• Kan op slot in open en ingeklapte stand om ve ilig

op te tillen 
• Afneembare en wegklapbare voetsteunen kunnen

aan het zijframe vastgeklikt wor den 
• Voor zien van een lift-pedaal om g em akkelijker

een drempel te nemen 
• Comfort-grip banden met low-profile
• Totale gewicht (zonder accessoires) 7.7 kg

Qj 136kg 

SOcm H 69cm Ä 72cm 
+-+ +-+ 

AM700935 € 424,95 



Rollator lichtgewicht 

Lichtgewicht aluminium rollator met een zitting die op 
drie hoogtes ingesteld kan worden, afhankelijk van de 
lengte van de gebruiker. Afhankelijk van de ingestelde
zithoogte is de hoogte van de handgrepen verstelbaar 
van 75 tot 99 cm. Inclusief tas onder de zitting. 

• Parkeerrem
• Eenvoudig in te klappen
• Metallic blauw
• Gewicht 6,4 kg f:.19 113 kg 

PR30282-BL € 149,95 

ROLLATORS MOBI LITEIT

Aluminium 3-wiel rollator 

Een lichtgewicht aluminium 3-wiel rollator van hoge 
kwaliteit. Eenvoudig op te klappen dus makkelijk 
te vervoeren en op te bergen. Inclusief tas. 
Verkrijgbaar in 2 kleuren. 

• Parkeerrem
• In hoogte verstelbaar van 78 - 94 cm
• Totale breedte 68 cm
• Gewicht 4,7 kg 

PR30275-BL 
PR30275-SL 

blauw 
zilver 

Fold N Go rollator

f•/j 114 kg 

€ 134,9� 
€ 134,95 

De Fold N Go rollator is de meest com
pacte opvouwbare rollator. Ideaal voor 
gebruik in kleine ruimtes en om mee te 
nemen op reis. Met de kliksluiting aan 
de rugband is de rollator vast te zetten. 

Inclusief stevige zitting, 2-vaks organizer 
en flexibel mandje. 

In hoogte verstelbaar van 83 - 91 cm. 
Afmeting ingeklapt: 90 x 33 x 25 cm. 
6" zwenkbare voorwielen. 
Gewicht 6 kg. 
Verkrijgbaar in drie kleuren. 

f':.l'Î 113 kg 

PR30183-CB blauw 
PR30183-BW antraciet 
PR30183-RR roze 

€ 251,95 

€ 251,95 

€ 251,95 
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MOBILITEIT LOOPREKKEN 

Opvouwbaar looprek luxe 

Een lichtgewicht, opvouwbaar 
aluminium looprek. In hoogte 
verstelbaar van 78,7 tot 96,5 cm. 
Eenvoudig op te vouwen en op 

te bergen ( slecht s 10 cm breed).
Kleur zilver. Maat stokdop 27 mm. 

m 120kg 

PR30180-SL € 73,95 

e· J S�ander 
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Hugo® lichtgewicht looprek Looprek 

Biedt stabiliteit en onder steuning 
tijdens het lopen. Robuust maar 
lichtgewicht ontwerp (2,7 kg). 
Eenvoudig in te k lappen en op 

te bergen. Inclusief luxe zijtas sen, 
twee wie len en twee glides. 

Lichtgewicht aluminium looprek. 
Stevig schuin model met kunststof 

handgrepen en rubberen doppen 
voor extra steun. In hoogte 
ver stelbaar van 81 - 91,5 cm. 
Breedte voorkant 45,7 cm. 
Breedte achterkant 66 cm. In hoogte verstelbaar van 79 

tot 98 cm. Breedte 6 1  cm. 
Lengte 55 cm. Kleur blauw. 

m 136kg 

AM770260 

m 120kg 

€ 134,95 PR30195 € 56,95 

Fold N Go looprek met 2 wielen

• 's Wereld s mee st compacte inklapbare looprek
• Eenvoudig en snel inklapbaar met een simpele

vingerbeweging 
• Door het compacte formaat ideaal voor

gebruik in smallere ruimte s 
• Premium draaiwieltje s -manoeuvreerbaar

in smalle ruimtes 
• Easy-glide pootje s - beweeg probleemloos

over ieder oppervlak 
• Weegt slecht s 3,2 kg, du s makkelijk op te tillen
• Afmeting ingeklapt: H 91 x B 13 x D 20 cm
• In hoogte ver stelbaar van 81 - 98 cm 
• Verkrijgbaar in drie kleuren

� 180kg

PR30182-CB blauw 
PR30182-BW antraciet 
PR30182-RR roze 

€ 136,95 
€ 136,95 
€]36,95 

Volle
dige

terugbetal
ing

mogelijk



Wandelstok 4-poot verstelbaar 

Stalen vierpoot wandelstok 
met een gebogen bovendeel 
waardoor het gewicht van de 
gebruiker direct boven de steel 
zit voor meer veiligheid. 
Voorgevormd handvat. 
In hoogte verstelbaar van 
75 tot 93 cm. 
Kleur zwart/zilver. 
Maat stokdoppen 16 mm. 

f':.C1 1ookg 

PR30148SB € 33,95 

Wandelstok met zitje 

Deze aluminium wandelstok kan 
gebruikt worden als steun bij het 
lopen en als zithulp om uit te 
rusten. Het is van belang dat de 
handgreep zich aan uw voorzijde 
bevindt wanneer u gaat zitten. 
Eenvoudig in te klappen. 

Zithoogte 50 cm. Hoogte hand
greep 87 cm. Diameter zitting 
21 cm. Afmeting: H 44 x B 46 cm. 

f':11 120kg 
PR30149 € 38,95 

Flipstick 

Wandelstokken met een opklapbare 
zadelzitting. Ideaal om mee te nemen 
naar evenementen en handig op reis. 
Verkrijgbaar in vaste, verstelbare en 
opvouwbare uitvoering. De opvouwbare 
versie wordt geleverd met een schouder
tas met draagband. Kleur zwart. 

b1 130kg 

PR30127 origineel 
PR30129-BK verstelbaar 
PR301 31·BK opvouwbaar 
PR30128-BK opvouwbaar en verstelbaar 

WANDELSTOKKEN MET ZITJE MOBI LITEIT

87,5 cm 

Hugo® vierpoot wandelstok 

Voor personen die extra hulp nodig 
hebben met hun evenwicht, biedt 
de Hugo® vierpoot wandelstok 
ultra-stabiliseren de ondersteuning. 
De poten vormen aan de onderkant 
een K. De stok kan eenvoudig 
worden omgedraaid 
voor links-of rechts
handig gebruik. 

Verkrijgbaar in een 
groot of klein model. 
In hoogte verstelbaar 
van 71 tot 99 cm. 

b.,,j 136 kg
Grote basis (18 x 28 cm) 
AM731840 zwart 
AM731842 
AM7801 1 5  

bruin 
stokdoppen groot (4 st) 

Kleine basis (13 x 1 8  cm) 
AM731850 zwart 
AM731852 bruin -----
AM7801 16 stokdoppen klein (4 st) 

€ 41 ,95 

€ 49,95 
€ 49,95 
€ 6,00 

€ 44,95 
€ 44,95 

87,5 - 91,5 cm € 49,95 
87,5 cm 
87,5 - 91,5 cm 

€ 63,95 
€ 71,95 
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MOBILITEIT WANDELSTOKKEN MET ZITJE 

Wandelstokken met zitje 

Deze lichtgewicht aluminium wandelstokken bieden optimale steun tijdens het lopen. 
Moe geworden? In een handomdraai verandert u de wandelstok in een zitje zodat u kunt 
uitrusten waar u maar wilt. De wandelstokken met zitje zijn bedoeld voor personen die hun 
evenwicht kunnen bewaren. Voor meer balans gebruikt u het zitje met drie of vier poten. 

Elite Seat Stroller 

Wandelstok met een vaste hoogte, 
opklapbaar zitje en rubberen 
anti-slip dop voor gebruik op een 
harde ondergrond. 
Maat stokdop 25 mm. 
Hoogte 82,5 cm. 
Zithoogte 75,5 cm. 

r?i 125 kg

LLS005-BK zwart 
LLS005-GN groen 

Supaseat Observer 

Wandelstok met extra 
breed uitklapbaar zitje. 
In hoogte verstelbaar en 
inclusief rubberen anti-slip 
dop voor gebruik op een 
harde ondergrond. 
Maat stokdop 22 mm. 
In hoogte verstelbaar 
van 85 - 103 cm. 
Zithoogte 65 - 83 cm. 

t:d 125 kg 

LL0001-BK 
LL0001-GN 

zwart 
groen 

€ 49,95 
€ 49,95 

Elite Seat Walker 

In hoogte verstelbare wandelstok 
met opklapbaar zitje inclusief 
rubberen anti-slip dop voor 
gebruik op een harde ondergrond. 
Maat stokdop 22 mm. In hoogte 
verstelbaar van 85,5 - 93,5 cm. 
Zithoogte 77 ,5 - 85 cm. 

r'.'n 125 kg 

LLW01 0-BK zwart 
LLW01 0-GN groen 

€ 59,95 
€ 59,95 

€ 74,95 
€ 74,95 

Supaseat Explorer 

De Supaseat Explorer 
is vergelijkbaar met de 
Supaseat Observer. Dit 
model heeft een plaatje 
met punt aan de onderkant 
voor gebruik op een 
zachte ondergrond. 
In hoogte verstelbaar 
van 85 - 103 cm. 
Zithoogte 65 - 83 cm. 

FIJ 125 kg 

LLE001-BK 
LLE001-GN 

zwart 
groen 

€ 79,95 
€ 79,95 

Doppen voor wandelstokken met zitje ��������-"---��������������������� 
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LLF19B 
LLF19S 
LLF22C 
LLF25C 

dop 19 mm 
dop 19 mm set van 4 stuks 
dop 22 mm 
dop 25 mm

€ 9,95 
€ 3,00
€ 3,00

€ 3,00



Elite Seat Packaway 

Opvouwbare wandelstok met zitje inclusief twee 
verschillende doppen voor gebruik op zowel een 
zachte als harde ondergrond. Inclusief waterdichte 
schoudertas om de wandelstok mee te nemen. 
Maat stokdop 22 mm. 
In hoogte verstelbaar van 81,5 - 92,5 cm. 
Zithoogte 73,5 - 81,5 cm. 

ftl 125 kg

LLP001-BK zwart 
LLP001-GN groen

Trio Popular 

Deze wandelstok met 
zitje heeft drie poten en is 
geschikt voor personen die 
langere tijd willen zitten en 
meer balans nodig hebben. 
Eenvoudig in gebruik en 
heeft een comfor tabele 
ovaalvormige zitting. Het 
gebogen handvat van de 
wandelstok kan aan de 
arm gehaakt worden zodat 
beide handen gebruikt 
kunnen worden. Gemaakt 
van lichtgewicht gepolijst 
aluminium met een sterke 
nylon zitting. 
Maat stokdop 19 mm. 
Zithoogte 45,5 cm. 
Vaste lengte van 84,5 cm. 

b4 125kg

LLT040-BK zwart 
LLT040-GN __ groen 

€ 99,95 
€ 99,95 

€ 62,95 
€ 62,95 

WANDELSTOKKEN MET ZITJE MOBI LITEIT

Quattro 

De Ouattro is een wandel
stok met zitje voorzien 
van vier poten. Ingeklapt 
te gebruiken als een 
handige wandelstok en 
uitgeklapt als een comfor
tabel zitje om op uit te 
rusten. Gemaakt van licht
gewicht gepolijst aluminium 
met een sterke canvas zitting 
in de kleur groen. 
Maat stokdop 19 mm. 
In twee hoogtes 
verkrijgbaar: 

Ouattro 34: 
hoogte handgreep: 86,5 cm 
hoogte zitting: 52,5 cm 
Ouattro 37: 
hoogte handgreep: 94 cm 
hoogte zitting: 59 cm. 

ril 125 kg 

LLQ034-GN zithoogte 52,5 cm 
LLQ037-GN zithoogte 59 cm 

Trio Maxi 

De Trio Maxi is vergelijk
baar met de Trio Popular. 
De Trio Maxi heeft een 
langere lengte en hogere 
zithoogte. Ideaal voor 
langere personen of 
personen die moeite heb
ben om omhoog te komen 
of te gaan zitten. 
Maat stokdop 19 mm. 
Zithoogte 57 cm. 
Vaste lengte van 86 cm. 

� 125kg

LLT050-BK 
LLT050-GN 

zwart 
groen 

€ 84,95 
€ 86,95 

€ 62,?§ 
€ 62,95 
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MOBILITEIT ELLEBOOGKRUKKEN 

Elleboogkrukken ������������������������������� 

Let's Twist Again 

Elleboogkrukken 

Ergonomische elleboogkrukken 
in een stijlvol design en verkrijgbaar 
in 5 moderne kleuren. 
Aluminium materiaal, dus licht en 
praktisch in gebruik. 
De handgreep is in hoogte 
verstelbaar van 80 - 100 cm. 

Een wereldwijd 
design succes ml.. · -201' ..... 

Elleboogkruk dubbel verstelbaar 

Deze elleboogkrukken met 
gesloten manchet hebben een 
comfortabele anatomische hand
greep. De kruk en de armsteun zijn 
afzonderlijk in hoogte te verstellen. 

Hoogte van handgreep is 
verstelbaar van 66 tot 89 cm. 
Verkrijgbaar in 2 kleuren. 
Maat stokdop 21 mm.
Leverbaar per paar. 

�:A 100 kg 

PR30081-BZ brons metallic 
PR30082-BL blauw metallic 

Elleboogkruk Progress 

€ 57,95 
€ 57,95 

1 

Kinderkruk 

m 130kg 

9RU5r Ct:JRE 

PR30090-BB2 zwart/zwart € 79,95 
PR30090-SB2 zilver/zwart € 79,95 
PR30090-BG2 groen/zwart € 79,95 
PR30090-BY2 geel/zwart € 79,95 
PR30090-B02 oranje/zwart € 79,95 

Leverbaar per paar. 

PR30090-FER vervangbare dop€ 8,95 

Leverbaar per stuk. 

Sterke lichtgewicht aluminium 
elleboogkruk voor kinderen. 
Kleur blauw/oranje. 
Open manchet. 
De kruk is in hoogte verstelbaar 
van 55 tot 75 cm en de arm
steun van 1 1  tot 21 cm. 
Leverbaar per stuk. 

b1 75 kg 
HE200520 

• 
€ 18,95 

Lichtgewicht elleboogkruk met open of gesloten manchet. In hoogte 
verstelbaar van 76 tot 101 cm. De elleboogsteun is in hoogte verstelbaar 
van 22 tot 29 cm. Kleur grijs. Leverbaar per stuk. Maat stokdop 1 9  mm. 

m lSOlcg

PR30086 Progress 1 
PR30087 Progress 2 
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met open manchet 
met gesloten manchet 

€ 16,95 
€ 16,95 

Per paar: € 32,99 !!

Per paar: € 31,99 !!



Carbon wandelstokken 

Een serie luxe wandelstokken 
gemaakt van carbon. De Carbon 
wandelstokken zijn ultralicht, 
sterk en ondersteunen veilig en 
betrouwbaar het lichaamsgewicht. 
Verkrijgbaar in een standaard of 
opvouwbaar model en er is keuze 
uit verschillende handvatten. 
De opvouwbare wandelstokken 
worden geleverd met een clip en 
een kunststof hoes. 

Standaard Carbon wandelstokken 
verstelbare 

artikelnr handvat hoogte 
0514601-Z soft derby 79 - 95 cm 
0514801-Z soft recht 77 - 96 cm 

Opvouwbare Carbon wandelstokken 
0513601-Z soft derb� 85 - 95 cm 
0513801-Z soft recht 75 - 96 cm 

Luxe wandelstokken 

Deze luxe wandelstokken zijn 
gemaakt van aluminium. 
Verkrijgbaar in een standaard of 
opvouwbaar model en er is keuze uit 
verschillende kleuren en handvatten. 
De opvouwbare wandelstokken 
worden geleverd met een clip en 
een kunststof hoes. 

luxe standaard wandelstokken 
verstelbare 

artikelnr handvat hoogte 
05685-SZ soft derby 75 - 96 cm --
05691-SZ soft recht 75 - 96 cm 

luxe o vouwbare wandelstokken 

kleur 
carbon zwart 
carbon zwart 

carbon zwart 
carbon zwart 

kleur 
structuur zwart 
structuur zwart 

0517604-B soft derby 83 - 95 cm brons 
0517610-Z soft recht 83 - 95 cm zwart 

WANDELSTOKKEN MOBI LITEIT

maat 
ewicht stokdo 

236 gr 1 6 mm 
280 gr 1 9 mm 

285 gr 1 6 mm 
290 gr 1 9 mm 

maat 
gewicht stokdo 
440 gr 1 8 mm
370 gr 1 6 mm 

370 gr 1 6 mm 
370 gr 1 6 mm 

max. 
ebruikersgewicht 

1 20 kg 
1 20 kg 

100 kg 
100 kg 

max. 
gebrui�ersgewicht 
100 kg 
1 20 kg 

100 kg 

€ 79,95 
€ 79,95 

€ 87,95 
€ 87,95 

__!l9,95 
€ 27,95 

€ 39,95 
100 kg   € 39,95 
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Opvouwbare wandelstok ���������������������������-

Deze opvouwbare aluminium wandelstokken zijn in hoogte verstelbaar en 
hebben een houten handvat in T-vorm. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen 
in de bijgeleverde kunstof hoes. Maat stokdop 19 mm. Inclusief kunstof clip. 

+Dynalife· 
voltntint-dynolift.com 

Zwart Blue lee Paisley 

Gebloemd Burgundy Etched Black 

F:.:i1 114 kg 

PR30120-BKS zwart 74 • 84 cm € 16,95 PR30121-BK zwart 
PR301 21-FICES blue ice 74 • 84 cm € 19,95 PR30121-FICE blue ice -
PR30120-PASS paisley 74 - 84 cm € 1 9,95 PR30120-PAS paisley 
PR301 20-TS geruit 74 - 84 cm  € 19,95 PR301 20-T geruit 
PR30120-BPS gebloemd 74 - 84 cm  € 19,95 PR30120-BP gebloemd 
PR30120-BFS burgundy 74 - 84 cm  € 19,95 PR30120-BF burgundy 

Geruit 

Bubble 

84 • 94 cm € 16,95 

84 - 94 cm € 19,95 

84 - 94 cm € 19,95 
84 - 94 cm € 19,95 
84 - 94 cm € 19,95 
84 - 94 cm € 19,95 

PR30120-BK zwart 79 - 89 cm € 16,95 
Onderstaande wandelstokken worden geleverd 
inclusief een polsbandje: 

PR30135 etched black 76 -89 cm € 21,95
PR30137 bubble 76 -89 cm € 21,95 
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Opvouwbare wandelstok comfortgrip 

Opvouwbare aluminium wandelstok 
met klein anatomisch comfort handvat 
voor een aangename ondersteuning 
van de handpalm. Eenvoudig op te 
vouwen en op te bergen in bijgeleverde 
plastic hoes. 

Inclusief plastic clip. 
Maat stokdop 1 9  mm. 
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm. 

t�:r1 1 1 4  kg 

PR30107F5-BK zwart rechts 
PR30108F5-BK zwart links 

€ 16,95 
€ 16,95 

Opvouwbare wandelstok anatomisch 

Opvouwbare aluminium wandelstok met 
groot anatomisch voorgevormd handvat 
voor ondersteuning van de handpalm. 
Geschikt voor reumatische klachten. 
Eenvoudig op te vouwen en op te 
bergen in bijgeleverde plastic hoes. 

Inclusief plastic clip. 
Maat stokdop 19 mm. 
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm.

r·B 1 1 4 kg 

PR30108F-BK zwart links € 16,95 
PR30107F-BK zwart rechts € 16,95 

Wandelstok aluminium 

Lichtgewicht aluminium verstelbare wandelstok 
met T-vormig houten handvat. In hoogste verstel
baar van 78,5 -99 cm. Diameter stokdop 1 9  mm. 
Kleur mahonie. 

t�:.t1 114  kg 

PR30090-E € 21,95 

.... 

WANDELSTOKKEN MOBI LITEIT

Wandelstok comfortgrip 

Wandelstok met anatomisch 
gevormd comfort handvat. In 
hoogte verstelbaar van 76 tot 
99 cm. Kleur zwart. 
Maat stokdop 19 mm. 

rn 114 kg 

PR301075-BK rechts 
PR301085-BK links 

Wandelstok anatomisch 

€ 16,95 
€ 16,95 

Wandelstok met groot 
anatomisch gevormd handvat. 
In hoogte verstelbaar van 76 tot 
99 cm. Kleur zwart. 
Maat stokdop 19 mm. 

rn 114  kg 

PR30107-BK rechts -----
PR30108-BK links 

€ 16,95 
€ 16,95 
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Hugo® verstelbare aluminium wandelstokken ����������������������������� 

h 
Verstelbare wandelstokken 
gemaakt van geanodi.seerd 
lichtgewicht aluminium. 
Voorzien van breed uitlopende, 
schokabsorberende rubberen 
dop voor extra stabiliteit en grip. 

Ergonomisch soft-top handvat 
met The Bump"': 
• De zacht gepolsterde bovenkant 

past zich aan uw hand aan en 
vangt schokken op. 

• Past dankzij het ergonomisch 
ontwerp comfortabel in uw hand 

• Uniek gepatenteerde ergono
mische verdikking in het handvat. 

• Polsbandje met reflecterend 
gedeelte voor extra veiligheid in 
het donker. 

Hugo® wandelstokken met Offset handvat 

" " ... "' 
� 

. 
0 

'tJ � 

���������������������������-

Verstelbare aluminium wandelstok met gebogen bovenstuk, 
ergonomisch Offset handvat met zachte bovenkant en 
schokabsorberende dop. In hoogte verstelbaar van 
71 tot 96 cm. Maat stokdop 1 9  mm. 

tE 136kg

AM731442 
AM731452 
AM731450 

zwart 
grijs 
bruin 

€ 32,95 
€ 32,95 
€ 32,95 

Hugo® wandelstokken met Derby handvat 

Verstelbare aluminium wandelstok met ergonomisch 
Derby handvat met zachte bovenkant en schokabsor
berende dop. In hoogte verstelbaar van 71 tot 96 cm.
Maat stokdop 19 mm.

rij 136 kg

AM731462 zwart 
AM731472 grijs 
AM731470 bruin 
AM731464 aqua 
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€ 32,95 
€ 32,95 
€ 32,95 
€ 32,95 

AM731442 AM731452 AM731450 

" y y T 

1 1 1 1 

AM731462 AM731472 AM731470 AM731464 



WANDELSTOKKEN MOBI LITEIT

Hugo® opvouwbare wandelstokken 

Opvouwbare wandelstok met ergonomisch Derby handvat met 
zachte bovenkant en schokabsorberende dop. In hoogte verstelbaar 
van 81 tot 94 cm. Maat stokdop 1 9  mm. 

Ë�·� 113 kg 

AM731491 
AM731492 
AM731495 

zwart 
grijs 
bruin 

Hugo® Ultra-Grip stokdop 

Schokabsorberend dop. Breed 
uitlopende rubberen dop met 
Ultra-Grip Edge"' voor extra 
stabiliteit en grip. Past op stokken 
met een diameter van 19 mm.

AM731001 € 7,95 

Hugo® QuadPod™ stokdop 

AM731491 AM731492 

€ 38,95 
€ 38,95 
€ 38,95 

Biedt meer stabiliteit dan een 
gewone stokdop. Hiermee blijft 
uw stok zonder steun rechtop 
staan. Past op stokken met een 
diameter van 1 9  mm.

AM781030 € 24,95 

' 

I 

AM731495 

h 

Hugo® Claw stokdop 

Met de Claw stokdop blijft uw 
wandelstok zonder steun rechtop 
staan. Stabiliteit in elke richting. 
360° grip. Past op stokken met 
een diameter van 1 9  mm. 

AM735003 € 9,95 
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Flexyfoot stokdoppen 

De Flexyfoot schokabsorberende 
anti-slip dop is geschikt voor alle 
wandelstokken en krukken. Het 
unieke geribbelde tussenstuk is 
schokabsorberend en voorkomt 
pijnklachten in het bovenlichaam. 
Het flexibele tussenstuk zorgt 
ervoor dat de Flexyfoot altijd 
volledig op de grond blijft staan. 
En doordat het onderste stuk 
onafhankelijk 360° van het loop
hulpmiddel kan draaien, geldt dit 
zelfs bij verandering van richting. 
Dit zorgt voor extra stabiliteit en 
veiligheid zelfs op een ongelijke 
ondergrond. 

De Flexyfoot is duurzaam en 
gaat ongeveer drie keer langer 
mee dan een standaard stokdop. 
Daarnaast bestaat de dop uit 
twee losse onderdelen zodat 
het onderste stuk bij slijtage 
of beschadiging eenvoudig te 
vervangen is. Verkrijgbaar in grijs 
of zwart en in vier maten. 

ä'j 130 kg 

PR30040-B 
PR30041-B 
PR30042-B 
PR30043-B 

PR30044-B 
PR30044-G 

1 6 mm 
1 9 mm 
22mm 
25mm 

€ 16,95

zwart PR30040-G 1 6 mm grijs 
zwart PR30041-G 1 9 mm 9!:!L 
zwart PR30042-G 22mm grij� 
zwart PR30043-G 25mm grijs 

zwart € 9,95 
grijs € 9,95 

Flexyfoot wandelstokken met Derby handvat �����-=-��������������������� 

Verstelbare aluminium wandelstok 
met Derby handvat gemaakt van 
soft-touch materiaal. Het zachte 
handvat biedt extra comfort en 
past comfortabel in de hand. De 
wandelstok is uitgerust met de 
revol utionaire Flexyfoot stokdop 
en een polsbandje. Verkrijgbaar 
in een standaard en opvouwbaar 
model en in twee kleuren. De 
opvouwbare wandelstok is 
eenvoudig op te bergen in de 
bijgeleverde tas. 

Verstelbare hoogte standaard 
model: 70 - 96 cm 
Verstelbare hoogte opvouwbaar 
model: 83.7 - 93,7 cm 
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m 130kg 

PR30047-BK 
PR30047-BL 
PR30048-BK 
PR30048-BL 

standaard 
standaard 
0 vouwbaar 
o vouwbaar 

zwart 
blauw 
zwart 
blauw 

€ 46,95 
€ 46,95 
€ 49,95 
€ 49,95 



WANDELSTOKKEN MOBI LITEIT

Flexyfoot wandelstokken met kurken handvat 

Verstelbare aluminium wandelstok 
met een handvat gemaakt 
van kurk. Het kurken handvat 
is ademend en heeft een 
verkoelende werking. Hierdoor 
ontstaat er altijd een goede 
en comfortabele grip. De 
wandelstok is uitgerust met de 
revolutionaire Flexyfoot stokdop 
en een polsbandje. Verkrijgbaar 
in een standaard en opvouwbaar 
model en in twee kleuren. De 
opvouwbare wandelstok is 
eenvoudig op te bergen in de 
bijgeleverde tas. 

Verstelbare hoogte standaard 
model: 70 - 96 cm 
Verstelbare hoogte opvouwbaar 
model: 83,7 - 93,7 cm 

f.:i1 130 kg 

PR30049-BK standaard 
PR30049-BL standaard 
PR30050-BK opvo�w'?_aa� 
PR30050-BL o vouwbaar 

Flexyfoot wandelstokken met ovalen handvat 

Verstelbare aluminium wandelstok 
met soft-grip ovalen handvat wat 
ervoor zorgt dat de impact van 
een schok wordt verspreid zodra 
de wandelstok de grond raakt. 
Hierdoor wordt de belasting op de 
gewrichten sterk geminimaliseerd 
en ervaart de gebruiker een 
verhoogd comfort tijdens het 
lopen. Biedt ook een neutrale 
positie van de hand en een groot 
contactoppervlak. De wandelstok 
is uitgerust met de revolutionaire 
Flexyfoot stokdop en een 
polsbandje. Verkrijgbaar in een 
standaard en opvouwbaar model 
en in vier kleuren. De opvouwbare 
wandelstok is eenvoudig op te 
bergen in de bijgeleverde tas. 

Verstelbare hoogte standaard 
model: 70 - 96 cm 
Verstelbare hoogte opvouwbaar 
model: 83,7 - 93,7 cm 

-
F"fl 13okg

PR30045-BK 
PR30045-BL 
PR30046-BK 
PR30046-BL 

-

standaard 
standaard 
oevouwbaar 
oevouwbaar 

zwart 
blauw 
zwart -
blauw 

zwart 
blauw 
zwart 
blauw 

€ 46,95 
€ 46,95 
€ 49,95 
€ 49,95 

€ 46,95 
€ 46,95 
€ 49,95 
€ 49,95 
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MOBILITEIT LOOPMIDDELEN ACCESSOIRES 

Stokkikker Polsbandje tbv wandelstok 

Met de stokkikker houdt u uw wandelstok 
en krukken binnen handbereik. Klem de 
stokkikker om de stok. Het rubberen kussentje 
voorkomt dat de stok van tafel glijdt. Past op 
stokken met een diameter tussen 16 - 25 mm. 

PR30158 
PR30163 set stokkikker & polsbandje 

Mobiliteit accessoireset 

Jive wandelstokklem 

De Jive is een wandelstokklem waarmee de wandel
stok of elleboogkruk eenvoudig aan een tafelblad 
(maximaal 45 mm) geklemd kan worden. Dankzij 
het klittenband is de klem makkelijk en zonder 
gereedschap op iedere stok of kruk met een diameter
van 1 9  tot 25 mm te monteren. Inclusief haak om de 
stok op te hangen. 

Jl1 000 
Jl2000 

38 

1 stuk € 19,95 
display 1 0  stuks € 198,95 

Polsbandje met elastische 
bevestiging. Past op diverse 
wandelstokken. Kleur zwart. 

PR30150 polsbandje 

-------

PR30163 set stokkikker & polsbandje 

Met deze 3 in 1 set zijn zaklampen, bekers en wandel
stokken aan allerlei hulpmiddelen te bevestigen. De 
set bestaat uit houders en klemmen in verschillende 
maten voor een veilige bevestiging. Volledig ver
stelbaar. Geschikt voor wandelstokken, rollators en 
looprekken met een frame van ronde buizen. 

PR30294 € 34,95 

In 2008 is de 
wandelstokldem 

bekroond tot 'Het Beste 
Idee Van Nederland' 
in het gelijknamige 

tv-programma. 

€ 5,00 € 5,00 
€ 3,00 € 3,00 



Schoen Spike 

Met de SchoenSpike kunt u veili_g en vertrouwd 
op pad bij sneeuw, ijs en gladhe1éf 
De SchoenSpike past over bijna alle schoenen en 
is in verschillende maten verkrijgbaar. De Schoen
Spike wordt alleen aan de hak bevestigd. Hierdoor 
kunt u, in vergelijking met andere anti glij-ijzers, de 
SchoenSpike ook gebruiken op de fiets en in de 

LOOPMIDDELEN ACCESSOIRES MOBI LITEIT

auto. Eenvoudig te bevestigen door middel van een 
leren bevestigingsband voorzien van klittenband. Het 
bijzondere profiel van de zool inclusief de geharde 
robuuste metaalnagels zorgen voor extra grip. 
Inclusief reflector. De SchoenSpike garandeert geen 
absolute zekerheid. Blijf altijd alert bij gladheid! 
De SchoenSpike is uitsluitend buiten te gebruiken. 

� 2 stuks 

DE010 S schoenmaat 34 - 36 hak 4 à 5 cm € 32,95 
DE020 M schoenmaat 37 - 39 hak 6 à 7 cm € 32,95 
DE030 L schoenmaat 40 - 44 hak 7 à 8 c� 32,95 
DE040 XL schoenmaat 45 - 50 hak 9 cm € 32,95 

IJsdop met 5 pinnen Tri-Tip stokdop 

Vermindert het 
risico op uitglijden. 
Gemakkelijk te 
bevestigen en kan 
eenvoudig door 
middel van een 
hendeltje omhoog 
worden geklapt 
wanneer u deze 
niet gebruikt. 

Biedt meer balans en stabiliteit. 
Met drie steunpunten voor meer 
grip. Uw wandelstok blijft zonder 
steun rechtop staan. Gemaakt 
van rubber. Geschikt voor stokken 
met een diameter van 19 mm. 

PR30010  PR30020 € 1 1 ,95 

Kruk- en stokdoppen 

r
r
r

roze 
PR30017-BK 

r

r

PR30037·BK 
r

PR30018-BK PR30035-GR PR30039-GR 

39

€ 6,00 

PR30017-BK   16mm    zwart
PR30018-BK   19mm    zwart
PR30034-BK   19mm    zwart
PR30034-GR   19mm    grijs
PR30034-PK    19mm    roze
PR30034-BL    19mm    blauw
PR30035-BK    21mm    zwart
PR30035-GR    21mm    grijs
PR30037-BK     16mm    zwart
PR30039-BK    27mm    zwart
PR30039-GR    27mm    grijs

€ 3,00 per stuk
of € 5,00 per paar!



KEUKEN BESTEK 
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Henro-Grip• bestek 

Bestek voor personen met een zwakke 
spiercontrole tijdens het eten. 
• ligt comfortabel in de hand 
• door de kromme vorm is eten eenvoudig 

naar de mond te brengen 
• anti-slip greep voor zowel rechts- als 

linkshandigen 
• het rode bestek is speciaal ontwikkeld voor 

personen die lijden aan autisme en dementie 

Henro-Grip kind• 
Speciaal ontwikkeld voor kinderen tot 8 jaar. 
Gewicht 39 gr, lengte 14,5 cm. 

[2ïJ 
PR65550-R vork 
PR65550-L vork
PR65551-R lepel 
PR65551-L lepel 

rechtshandig blauw 
linkshandig __sroen 
rechtshandig blauw 
linkshandig groen 

€ 14,95 
€ 14,95 
€ 14,95 
€ 14,95 

PR65551-R PR65550-R 

PR65550-L PR65551-l 

Henro-Grip•
Voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. 
Gewicht 41 gr, lengte 16,5 cm 

PR65550-RL lepel linkshandig rood € 14, 95 
PR65550-DGL lepel linkshandig zwart € 14, 95 
PR65551-RL vork linkshandig rood € 14,95 
PR65551-DGL vork linkshandig zwart € 14,95 
PR65550-RR lepel rechtshandig rood € 14,95 
PR65550-DGR lepel rechtshandig zwart € 14, 95 
PR65551-RR vork rechtshandig rood € 14,95 
PR65551-DGR vork rechtshandig zwart € 14,95 
PR65552-R mes gehoekt rood € 14,95 
PR65552-DG mes gehoekt zwart € 14,95 

1-tENRO·TEI< 

PR65552-R 

PR65552-DG 

PR65551-DGL PR65550-DGL PR65550-RR PR65551-RR 



Gehoekte messen 

Serie gehoekte messen die ontworpen 
zijn voor personen met verminderde 
mobiliteit in hun handen en armen. 
De handgreep is ergonomisch en 
staat gehoekt op het gekartelde 
mes waardoor de gebruiker efficiënt 
gebruikmaakt van de kracht in hand 
en arm tijdens het snijden. 

<D ALM80402102 mes klein (blad 6 cm) € 21, 95 

BESTEK K E U KEN

coetac® 
Creating Possibilities 

@ ALM80501101 broodmes (blad 11,5 cm) € 24, 95 @ ALM80402101 mes (blad 9 cm) € 16,95 

Lichtgewicht bestek 
dunne handgreep 

Lichtgewicht bestek met dunne 
lange handgrepen. Geschikt 
voor personen die bij voorkeur 
het bestek als een pen in de 
hand houden waardoor 
minimale inspanning en 
beweging nodig is. 

[2iJ 
ALM80401001 mes 
ALM80401003 vork ----
ALM80401005 lepel 
ALM80401007 dessertle el 

Lichtgewicht gebogen lepel 

Gehoekte lepels met 
dikke handgreep. 
Deze lepels zijn licht 
en de steel is zo ont
worpen dat hij stevig 
in de hand ligt. 

ALM80403201 

ALM80403202 

rechtshandig 

linkshandig 

€ 19,95 

€ 19,95 
€ 19,95 
€ 19,95 

€ 16,95 

€ 16,95 

Lichtgewicht bestek 
dikke handgreep 

Lichtgewicht bestek met 
dikke handgreep. fJ�Ull 
Ontziet de gewrichten 
en verlaagt de druk op 
de vingers. 

ALM80402002 
ALM80402004 
ALM80402006 
ALM80402007 

vork 
lepel 
mes 
dessertlepel 

Kaasschaaf gehoekt klein 

Kaasschaaf met 
gehoekt handvat 
zodat minder kracht 
vereist is tijdens het 
schaven. Door het 
golvend blad kleeft 
de kaas niet aan 
de kaasschaaf. 

coetac® 
Creating Possibirties 

ALM80502001 

€ 19,95 
€ 19,95 

€ 19,95 
€ 19,95 

€ 21,95 
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KEUKEN BESTEK 

Keukenmessen van uitstekende 
kwaliteit met een uniek ergono
misch gevormd handvat. Dit zorgt 
voor een optimale controle, balans 
en stabiliteit bij al uw snijwerk
zaamheden. Minder kracht nodig 
dus u kunt langer werken. Soft
touch anti-slip grip en RVS blad. 
Ideaal voor personen met vermin
derde kracht in arm en schouder. 
Aanbevolen wordt om de messen 
met de hand af te wassen. 

PR63028 koksmes € 49,95 
PR63027 broodmes € 49,95 
PR63029 groentemes € 49,95 
PR63024 messenblok hout € 29,95 

PR63028 

Keukenmessen met gehoekt handvat 

Keukenmessen met een comfor
tabel gehoekt handvat. Voorzien 
van zacht anti-slip materiaal wat 
gemarkeerd is met een felgroene 
kleur. De hoek van het handvat is 
90° en houdt hand en pols in een 
natuurlijke positie. Lichtgewicht, 
en gemaakt van roestvrijstaal. 

[2lJ 
PR63016 broodmes 
PR63017 vorkmes 
PR63018 vleesmes 

Amefa bestek 

Het Amefa bestek 
ligt comfortabel 
in de hand. Ideaal 
voor personen 
met een beperkte 
hand- en polsfunctie. 
Verkrijgbaar met een 
recht en een gebogen, 
taps toelopend 
handvat. 

€ 24,95 
€ 24,95 
€ 24,95 

<D NC36057 
NC36058 

@ NC360SS 
NC36056 

@ NC36060 

lepel gebogen 
lepel gebogen 
vork gebogen 
vork gebogen 
mes gehoekt 90 gr. 
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linkshandig 
rechtshandi 
linkshandig --"'---
rechtshandig 

€ 1 1,95 
€ 11,95 
€ 11,95 
€ 1 1,95 
€ 14,95 

I J 

NC36056R vork recht € 1 1 ,  95 
NC36058R lepel recht € 1 1 ,  95 
NC36060R mes recht € 1 1 ,  95 



Good Grips bestek 

Good Grips bestek heeft zachte, verdikte en 
schokabsorberende handvaten die ook bij 
vochtigheid een goede houvast hebben. De 
lepels en vorken kunnen in iedere gewenste 
hoek gebogen worden. Geschikt voor links
en rechtshandig gebruik. Ideaal voor per
sonen met reuma, Parkinson, spasticiteit en 
beperkte handcontrole. 

CD PR65591 vork € 16, 95 
@ PR65595 kleine lepel € 16,95 
@ PR65593 �elef>el € 16,95 
© PR65594 eet Ie el € 16, 95 
® PR65592 mes € 16, 95 
@ PR65590 soeplep_e_l ____ €_1_6�, 9_5 
Q) PR65592S gekarteld mes € 16,95 

Good Grips lepels gecoat 

Ideaal voor personen met bijtreflexen en 
beperkte coördinatie. De siliconen coating 
om de lepels beschermt tanden en lippen. 
Ideaal voor personen met spasticiteit, 
beperkte hand-tot-mond coördinatie of 
verminderde handcontrole. BPA, ftalaten en 
PVC vrij. Door af te wassen in koud water 
wordt de levensduur verlengd. 

CD PR65596 
@ PR65597 
@ PR65598 

kleine lepel 
theelep_el 
eetlepel 

€ 21,95 
€ 21,95 
€ 21,95 

•·>3·• 
GOOD 
GRIP!c 

@

BESTEK K E U KEN

© ®

Good Grips bestek verzwaard 

Het verzwaarde bestek heeft dezelfde specificaties als 
het Good Grips bestek. Het extra gewicht zorgt voor 
meer controle en helpt tremoren te minimaliseren tijdens 
het eten. Ideaal voor mensen met reuma, Parkinson, 
spasticiteit en beperkte handcontrole. Gewicht 170 gram. 

� 
CD PR65560 vork € 23,95 
@ PR65561 theelepel € 23,95 
© PR65562 eetlepel € 23,95 
@ PR65565 mes € 23,95 
@ PR65564 soeplepel € 23,95 

@
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KEUKEN BESTEK 

Good Grips dunschiller 

Inclusief horizontaal, draaibaar. roest
vrijstalen mes dat weinig beweging 
van de pols of elleboog vereist. 
Inclusief Good Grips handvat voor 
vaste grip. 

PR63020 € 1 1 ,95 

Good Grips aardappelschiller 

De Good Grips aardappelschiller 
schilt makkelijk en vereist minimale 
polsbeweging. Inclusief roestvrij
stalen mes en comfortabel Good 
Grips handvat. 

PR63021 € 1 1 ,95 [fll 

Caring aangepast bestek 

Caring bestek heeft 
kunststof anatomische 
handgrepen die com
fortabel in de hand 
liggen. Lengte van de 
handgrepen 12.7 cm. 

© PR65671-K
@ PR65671-F
@ PR65671-S
© PR65671-TS 

mes 
vork 
lepel 
theelepel 

Comfort Grip bestek 

Lichtgewicht bestek met 
stevige anti-slip handgreep. 
De handgreep kan roteren 
voor extra comfort en is 
voorzien van ribbels voor 
een goede grip. Geschikt 
voor personen met hand
en polsklachten. Latexvrij. 

© PR65631
@ PR65632 
@ PR65634 
© PR65633 
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vork 
mes 

eetlepel 
theelepel 

€ 7,95 
€ 7,95 

€ 14,95 
€ 1 8,95 

� 
€ 25,95 
€ 25,95 
€ 25,95 
€ 25,95 

Bestekset rood 

Deze rode bestekset kan gebruikt 
worden ter bevordering van de 
eetlust bij Alzheimer patiënten en 
is ook ideaal voor personen met 
een beperkte mobiliteit in pols en 
vingers. De buigbare bestekset 
bestaat uit een lepel, theelepel, 
mes en vork. De lepel, theelepel 
en vork zijn in de gewenste stand 
te buigen tot een hoek van 90°. 
Inclusief zachte, comfortabele 
handgreep. 

P04200 € 39,95 

Caring aangepast bestek junior 

Caring bestek speciaal 
ontworpen voor kinderen. 
Met anatomische hand
grepen van 10,2 cm. 

© HCAA5575 
@ HCAA5576 
@ HCAA5577 

mes 
vork 
lepel 

Lepels kunststof 

Duurzame kunststof 
lepels ontzien tanden 
en tandvlees tijdens 
het voeden. Lichtge
wicht en bestand tegen 
intensief gebruik. De 
lepels hebben een 
kleine kom om zorgvuldig 
de hoeveelheid te kunnen 
doseren. L 1 5  cm B 1,3 cm. 

PR65010 
PR65011 

klein 2,5 cm 
groot 3,2 cm 

©
€ 9,95 
€ 9,95 
€ 9,95 

� � 1 0 stuks 

€ 36,95 
€ 37,95 



BORDEN EN SNIJPLANKEN KE u KEN 

Warmhoudbord 

Het 2-vaks 
warmhoudbord 
houdt uw maaltijd langer warm 
door het reservoir te vullen met 
heet water. De knop is ook als 
eierdop te gebruiken. 

PR65110-N € 13,95 

Gripware verdeelbord 

3-vaks kunststof bord met op
staande rand. Ideaal om het eten 
gescheiden te houden. Inclusief 
rubberen anti-slip dopjes om te 
voorkomen dat het bord wegglijdt. 

PR65601 € 1 2,95 

Henro bord 

(HENRO·TEI<( 

Gripware rond schepbord plastic 

Een plastic bord met lage voorkant 
en hoge achterkant. Ideaal voor 
éénhandig gebruik en personen met 
beperkte motorische coördinatie. 
Inclusief rubberen anti-slip dopjes. 

IWIJRI 0 2ocm 

PR65006 € 1 1 ,95 

Gripware bord met opstaande rand 

Bord met opstaande rand en een 
groef in de rand voor het bestek. 
Gemaakt van melamine (sterke 
maar lichte kunststof). Inclusief 
rubberen anti-slip dopjes. 
Niet geschikt voor de magnetron. 

Kil! 0 23cm 

PR65627 € 26,95 

Het Henro bord is gemaakt van 
wit polypropyleen. Het bord 
is ovaal met aan één kant een 
opstaande rand en een afgeronde 
rand aan de andere kant. Het 
opscheppen van voedsel wordt 
hierdoor vergemakkelijkt. 
Inclusief 4 afneembare dopjes aan 
de onderkant die het bord stevig 
op zijn plek houden. 
Afmeting: 28 x 20 cm. 

PR65553 € 24,95 

Schepbord met zuignap 

Schepbord met een hoge 
achterkant in de kleur rood. Ideaal 
voor éénhandig gebruik. De 
afne·embare zuignap houdt het 
bord op zijn plek. De zuignap is 
niet gechikt voor de vaatwasser. 

lmnftl [21] 0 23.s cm 

PR65658-R 

Scooper Bowl rood 

Eetkom met 
hoge randen 
helpt om te 
eten zonder 
te morsen. 
De zuignap 
voorkomt 

€ 19,95 

verschuiven van het bord. De 
zuignap is niet gechikt voor de 
vaatwasser. 

IWIJfil � 0 13 cm 

PR65004-R € 19,95 
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KE u KEN BORDEN EN SNIJPLANKEN

Noppen bord Smeerplank ������������������� 

Het kunststof noppenbord is ideaal voor éénhandig 
gebruik, heeft 8 noppen aan de bovenzijde en 4 
rubberen anti-slipdopjes aan de onderzijde. 
Afmeting: 1 8  x 1 8  cm. 

P01000 € 62,95 

Ornamin smeerplank 

Snijplanken Hjälp 
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Smeer de boterham makkelijker op de kunststof 
plank. De plank blijft op zijn plaats met de anti-slip
voetjes en door de hoek tegen het werkblad te 
plaatsen. Ideaal voor éénhandig gebruik. 
Afmeting: 22 x 22 cm. 

PR60003 

Smeer en snijd uw boterham makkelijk op dit snijbord 
met één hand. Heeft een opstaande rand aan drie 
zijden en een anti-slip rand aan de onderzijde. 
Gemaakt van sterk hoogwaardig kunststof en is BPA 
vrij. De clip met pinnetjes is eenvoudig op de rand 
van het bord te plaatsen. Kleur ro od. 
Afmeting 28 x 21 cm. 

lmIIBI � 
OR91 ORE bord 
OR960W clipje met pinnetjes 

€ 29,95 
€ 8,95 

Snijplanken met een verhoogde hoek die voedsel 
bij het snijden en smeren op zijn plek houdt. Op 
de pinnetjes zet/prikt u objecten vast. Inclusief 
rubberen anti-slip rand aan de onderzijde. 

• Varna: basismodel
• Hybro: basismodel voor grotere objecten
• Kinno: basismodel met hogere pinnetjes 

Afmeting: 35 x 25 x 1 cm. 

DA2000 Varna 
DA2010 Hybro 
DA2020 Kinno 

€ 44,95 
€ 49,95 
€ 52,95 



Theomatik multifunctioneel bord 

Hét hulpmiddel om personen met één functionele 
arm weer zelfstandig te laten eten. 

Het multifunctionele bord heeft spievormige 
anti-slip vakjes waarin allerlei producten passen en 
vastgeklemd blijven. Hierdoor kunnen de producten 
éénhandig geopend worden. Het afneembare bord 
met opstaande rand zorgt ervoor dat een boterham 
op zijn plaats blijft en door de openingen aan de 
zijkant is de boterham eenvoudig door te snijden. 
Met het afneembare mes kunnen zakjes beleg, 
suiker e.d. geopend worden. Anti-slip onderzijde. 
Ideaal voor thuisgebruik, revalidatiecentra en 
zorginstellingen. Ook gemakkelijk mee te nemen. 
Stapelbaar. Afmeting: 36,5 x 18,8 x 3 cm. 

801000 € 64,95 

Multifunctioneel keukenwerkblad 

Ideaal voor personen met verminderde grijpkracht 
en voor éénhandig gebruik. De klem houdt voedsel, 
potten, flessen of schalen stevig vast. Met de 
raspen, borstel en roestvrijstalen pinnen kunt u 
voedsel snijden, raspen, schillen en schoonmaken. 
En de verhoogde hoek houdt het brood op zijn 
plaats tijdens het smeren. Inclusief vier anti-slip 
zuignappen. Afmeting: L 50 x B 30 x H 3,5 cm. 

PR60091 € 1 19,J5 

Fixeerplank 

Ideaal voor personen die maar één hand kunnen 
gebruiken of weinig kracht in de handen hebben. 
Met de klemsteunen kunnen een schaal, rasp of 
voedingsmiddel gemakkelijk op zijn plaats worden 
gehouden. Het gedeelte met 2 cm hoge roestvrij
stalen pinnen fixeert kleine voedingsmiddelen. 
Wanneer een vlakke werkplank nodig is, kan dit 
gedeelte worden verwijderd of met de punten naar 
beneden worden aangebracht. Vier zuignappen 
houden de snijplank op zijn plaats. 
Afmeting: 30 x 28 cm.

ALM80501004 € 77,95 

BORDEN EN SNIJPLANKEN KE u KEN 

coetac· 
Crea!Jng Possib1lities 
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KE u KEN BORDEN E N  SNIJPLANKEN

Ornamin servies 

famlly tableware 

Vergroot uw zelfstandigheid tijdens 
het eten en drinken. Omamin 
biedt een uitgebreid en kleurrijk 
assortiment innovatieve hulp
middelen voor eten en drinken die 
zijn ontwikkeld door gebruikers en 
deskundigen. De producten zien 
er net zo uit als normaal servies. 
De speciale eigenschappen zijn 
echter verborgen in het design. 

Borden met handige eigenschappen 

De borden en kommen met handige eigenschappen 
maken eten makkelijker door: 
• Een sch uin aflopende bodem 
• Een onopvallende naar binnenvallende rand 
• Een anti-slip ring aan de onderkant 
• Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine) 

prijs 

---�---

€ 21,95 
€ 26,95 

Warmhoudserie 

Houd uw maaltijd smakelijk warm of koud. Gemaakt van schok
bestendig kunststof (melamine). Vaatwasmachinebestendig. 

Het bord en de kom: 

€ 28,95 
€ 33,95 
€ 18,95 
€ 22,95 

• Door de grote vulgaten gemakkelijk te vullen met warm of koud water 
• De anti-slip handgrepen zijn veilig en gemakkelijk aan te pakken en 

sluiten de vulgaten af 
• Door de anti-slip ringen aan de onderkant staan ze stevig op tafel 

� 
OR201RO warmhoudbord 25,5 an rood 425 ml € 32,95 
OR201 BL warm houd bord 25,5 cm blauw 425 ml € 32,95 
OR203RO warmhoudkom 1 9 cm  rood 300ml € 29,95 
OR203BL warmhoudkom 1 9 cm  blauw 300ml € 29,95 
OR206RO warmhoudbeker rood 320 ml € 9,95 
OR206BL warmhoudbeker blauw 320 ml € 9,95 
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Het bord groot is, in tegen
stelling tot de andere borden, 
gemaakt van onbreekbaar 
hoogwaardig kunststof (BPA 
vrij) waardoor het bord ook 
magnetronbestendig is.Tevens 
is de anti-slip ring aan de 
onderzijde nog beter bevestigd 
zodat deze niet los komt. De 
handige eigenschappen van dit 
bord zijn behouden gebleven. 

OR201RO 



Bekers met conische vorm 

• Makkelijk drinken door de conische vorm van de binnenkop
• Door het ergonomisch ontwerp en het extra grote handvat

kan de beker veilig gebruikt worden
• De thermofunctie houdt warme dranken warm en

koude dranken koud
• Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine)

OR905RO conische beker 200 ml 
OR905BL conische beker 200 ml 
OR207RO conische warmhoudbeker 200 ml 
OR207BL conische warmhoudbeker 200 ml 
OR81 SRO conische ergobeker 200 ml 
OR81 SBL conische er9obeker 200 ml 

rood --
blauw 

rood 
blauw 

rood 
blauw 

€ 9,95 
€ 9,95 
€ 9,95 
€ 9,95 
€ 9,95 
€ 9,95 

Ornamin deksels 

DRINKBEKERS KE u KEN

OR905RO 

c
family tableware 

Geschikt voor alle bekers uit ons Ornamin assortiment. Gemaakt van 
onbreekbaar plastic (BPA vrij). Het drinkdeksel heeft een kleine opening 
waardoor de drinkinname gedoseerd kan worden. Door het drinkdeksel 
met gleuven is discreet van iedere kant te drinken, zonder hierover na 
te hoeven denken. 

Tremor hulpmiddel 
voor eetlepel 

Zelfstandig eten ondanks sterke 
tremoren! Dit hulpmiddel zorgt 
ervoor dat soep of ander voedsel 
op de lepel blijft liggen. Past 
op standaard lepels en is een
voudig te bevestigen. Ideaal voor 
personen met MS en Parkinson. 

� 3 stu ks

OR710TR € 16,95 

121] llTIDR!
<D OR806LID 

OR807LID 
@ OR81 1 LID
@ OR812LID
© OR813LID

<D

©

tuitdeksel 3 mm opening 
tuitdeksel 1 3  mm opening 
drinkdeksel 
transportdeksel
drinkdeksel met gleuven € 5,00
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€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 

€ 5,00 



KE u KEN DRINKBEKERS

Handsteady drinkbeker 

De HandSteady is een drinkbeker 
met een draaibaar handvat waar
door de beker met behulp van de 
zwaartekracht recht blijft, zelfs bij 
tremoren. 

De drinkbeker kantelt eenvoudig 
zonder uw elleboog omhoog te 
brengen of uw pols te buigen. Het 
ergonomische handvat is groot 
genoeg voor vier vingers. 
Deze lichtgewicht drinkbeker heeft 
een deksel met een drinkopening 
waar ook een rietje in geplaatst 
kan worden. Door het gebruik van 
het deksel morst u minder, drinkt 
u makkelijker en blijft uw drank 
langer warm. 

De HandSteady is geschikt voor 
gebruik bij: tremoren, spierver
slapping, gewrichtspijn, stijfheid, 
spierpijn, slikproblemen, 
verminderde motoriek. 

lmDffl � B 2so ml 
PR65680 € 29,95 

RiJe cup 

RiJe Cup, de enige drinkbeker met instelbare slokregulatie 

Speciaal voor personen met 
ernstige slikproblemen (dysfagie) 
en motorische stoornissen. Het 
gepatenteerde slokregulatie
systeem zorgt er voor dat de van 
te voren ingestelde hoeveelheid 
vloeistof automatisch vrijgegeven 
wordt in de beker. Als de portie 
uit de beker gedronken is en de 
beker wordt weer rechtop gezet, 
dan vult de beker zich binnen 
2 - 3 seconden. Grote ergono
mische handgrepen, instelbare 
slokgrootte van 3 ml tot 15 ml, 
neusuitsparing en te gebruiken 
met een rietje. 

� B2sOml 
RUE010 
RIJE020 
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rood 
aqua 

€ 61,95 
€ 61,95 



SASScup drinkbeker 

Deze beker is speciaal 
ontwikkeld voor personen die 
problemen ervaren bij het 
drinken door trillende handen 
of een verminderde motoriek. 

De beker ziet er uit zoals 
elke andere beker en er kan 
normaal uit gedronken worden, 
zonder gebruik van rietjes, 
tuitjes of deksels. Dankzij het 
innovatieve inzetstuk blijft 
vloeistof eenvoudig in de beker. 
De gaatjes aan de zijkant van 
het inzetstuk zorgen ervoor dat 
vloeistof kan doorstromen. De 
beker heeft een comfortabel 
groot handvat en is gemakkelijk 
vast te pakken of over de 
hand te klemmen. De Sasscup 
wordt geleverd met inzetstuk 
en is verkrijgbaar in 8 stijlvolle 
kleuren. 

De SASScup is géén 
anti-lek beker! l®:ml IQ'11 

DRINKBEKERS KE u KEN

SAS100-WI wit € 24,95 
SAS200-AN antraciet € 24,95 
SAS300-ZW zwart € 24,95 
SAS400-GR groen € 24,95 
SAS500-GE geel € 24,95 
SAS600-0R oranje € 24,95 
SAS700-RO rood € 24,95 
SAS800-Bl blauw € 24,95 
SAS900-LOS inzetstuk € 19,95
SAS900 inzetstuk 6 stuks € 109, 95

.....---------------- 1-iENRO·TEI< 
HandyCup met deksel 

Ideale schuine, transparante beker met grote handgrepen. 
U kunt drinken zonder uw hoofd naar achteren te kantelen. 

Geschikt voor kinderen en volwassenen met coördinatie
problemen en personen met een beperkte grip. Makkelijk 
vast te houden door zijn stevige handgrepen. Inclusief 
tuitdeksel. De HandyCup met deksel is geschikt voor hete 
dranken tot 65°C. De HandyCup lnstitution is geschikt voor 
hete dranken tot 80°C en voor de industriële vaatwasser .-.t in zorginstellingen: 3 minuten op 80°C. � 
lmIJRI l2rJ tl 200 mi
PR65646 
PR65646-B 
PR65646-G 
PR65646-R 
PR65646-M 
PR65646-HD 

transparant 
blauw 
groen 
rood 
transparant met maatvoering 

lnstitution met maatvoering 12 st. 

€ 16,95
€ 16,95
€ 16,95
� 16,95 
€ 1 8,95 

€ 21 4,95 
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KE u KEN DRINKBEKERS

Heidi beker Voedingsbeker met afsluitdop 

Deze beker met kraagdeksel is 
een doseerbeker die onder andere 
wordt gebruikt bij slikspasmen. 
Door de vorm van het deksel 
doseert u de vloeistof en voorkomt 
u morsen. Het uitstromen van 
vloeistof kan eenvoudig worden 
gestopt door het luchtgaatje in het 
deksel met de vinger te blokkeren. 
Aanduiding van de inhoud per 
50 ml. Autoclaveerbaar. 

� {Bü200ml 
Al540 € 12,95 

Kennedy drinkbeker 

De Kennedy beker is een 
lichtgewicht anti-lek drinkbeker 
en wordt gebruikt met een rietje. 
Geschikt voor alle leeftijden. 
Speciaal ontworpen om morsen te 
voorkomen. De beker vullen met 
maximaal 200 ml warme of koude 
vloeistof. Als het schroefdeksel 
bevestigd is, kan er geen vloeistof 
meer uit de beker lopen, ook al 
wordt de beker ondersteboven 
gehouden. Voorzien van een groot 
handvat. Exclusief rietje. 

'îtjU 200 ml 
PR65025 
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€ 16,95 

Bepaal het drinktempo door de 
zachte rubberen afsluitknop in te 
drukken. Geschikt voor personen 
die moeite hebben om het hoofd 
naar achter te buigen. Als u de 
knop loslaat, lekt de beker niet. 

� B 23om1 
PR65045 € 15,95 

Drinkbeker met handvat 

Een stevige transparante drink
beker met een groot open hand
vat en twee verschillende deksels. 
De bekers zijn vaatwasbestendig, 
de deksels niet. 

lmDftl � tl 280 ml 
PR65100 € 1 1,95 

Tasty beker 

Een lichtgewicht beker met 
eenvoudige grip. Ideaal voor 
personen met een verminderde 
coördinatie. De beker kan op 
verschillende manieren worden 
vastgepakt, ook met twee 
handen. De robuuste afmetingen 
verzekeren dat de beker stabiel 
op tafel staat. Inclusief houder 
en tuitdeksel. 

coetac· 
ALM80404042 € 27,95 



Sure Grip ribbelbeker 

Deze transparante stapelbare beker heeft diepe 
groeven waardoor de beker comfortabel in de 
hand ligt en u een goede grip heeft. Geschikt voor 
zowel warme als koude dranken. 
Het temperatuurregulerend deksel voor de ribbel
beker verkleurt wanneer de vloeistof te warm is. 
Deksel niet standaard bijgeleverd. 

Losse beker- en rietjeshouder leverbaar. 

lmDRl � B 200 ml
PR65571 transparant € 5,00 
PR65571G groen 
PR655710 oranje 
PR6S571V violet 
PR65571Y geel 
PR6S572 blauw 
PR65573 roze 
PR65571D los deksel 
PR65580 deksel met temp.indicatie 
PR65581 bekerhouder 
PR6S582 rietjeshouder 

Beker standaard Caring mug 

Deze transparante plastic beker 
heeft twee handgrepen en is 
bedoeld voor personen met een 
tremor of een geringe grijpkracht. 
Inclusief tuitdeksel om morsen te 
voorkomen. 

Transparante drinkbeker met 
2 grote voorgevormde hand
grepen voor een goede grip. 
Inclusief tuitdeksel. 

!mDftl � B 29s ml
PR65616 beker incl.deksel € 24, 95 
PR656171os tuitdeksel € 13,95

lmDftl 'ttJil 300 ml
HCAA5710W € 29,95 

DRINKBEKERS KE u KEN

Dignity drinkbeker 

Een unieke keramische mok met 
twee extra grote handgrepen. 
Geschikt voor personen met 
geringe grijpkracht of behendig
heid om de mok met één hand 
vast te houden. 

lffiilm � tl 300 ml
P09050 € 19,95 
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€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 

€ 8,50 
€ 7,95 
€ 1,30 

€ 4,00 



KE u KEN DRINKBEKERS

Beker met neusuitsparing �-=� �����-

Knick Cup 

Kunststof beker met 
maatvoering. Het tuit
deksel is eenvoudig in 
de juiste drinkpositie 
te knikken. 

� d 200m1 

Ideaal voor personen die 
het hoofd niet naar achteren 
kunnen kantelen. De neus 
past in de opening tijdens 
het drinken. Gemaakt van 
onbreekbaar plastic. 

llilllffl � tl 230 ml
PR65051   blauw                    € 6,00
PR65067 transp.groen € 6,95 

AL720101 drinkbeker los € 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 

AL720501 deksel kleine opening 4 mm 
AL720701 deksel grote opening 8 mm 

Hydrant 

Transparante drinkbeker met een flexibele drinkslang. 
Een eenvoudige manier om te allen tijde toegang 
te bieden tot vloeistof aan een patiënt. Voorzien van 
maatvoering en een handige bevestigingsclip. 
Lengte slang 1,20 cm.

PR65222 € 34,95 
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Drinkbekerset met lange tuitdeksels 

Transparante 
drinkbeker 
inclusief 2 
lange tuit
deksels. Het 
tuitje is groot 
genoeg voor 
een rietje. 

llilllftl � tl 200 ml
PR65666 transparant 
PR65666-G groen 
PR65666-B blauw 
PR65666-R rood 

Drinkbeker Novo Cup 

€ 8,95 
€ 8,95 
€ 8,95 
€ 8,95 

Met deze beker kunt u probleemloos liggend drinken 
en houdt u de controle over het drinktempo. Voor 
zowel warme als koude dranken. 

llilllftl � tl 250 ml
PR65075 
PR65075-R rietjes 250 stuks 

€ 5,00 
€ 16,95 

Bekerhouder met twee handvaten 

Diverse bekers en 
glazen kunnen met 
behulp van deze 
houder gemakkelijk 
vastgepakt worden. 
Diameter onderzijde 
S em. 

PR65667 € 7,95 



Water Tracker 

Handige waterfles in frisse kleuren! 
Door de speciale, brede 
tuitvorm drinkt u makkelijk 
en zonder te morsen. 
Ideaal voor onderweg. 

WaterTracker 0,5 L 
Met de ingebouwde 
teller op de afsluitdop 
houdt u uw dagelijkse 
vochthuishouding op 
peil. Het zeefje maakt 
deze waterfles geschikt 
voor het mixen van 
sport-, ijs- en fruit
dranken. Ook geschikt 
voor het drinken van 
losse thee. 

€ 1 2,50 BR6221 -AQ ag,_ua __ 0�,_5_L _______ �_ 
BR6221-BS grijs �5 L 
BR6221-GR groen 0,5 � 

€ 1 2,50 
€ 12,50 
€ 12,50 BR6221-RD rood_0,5_L_ ------

BR6221-HP roze 0,5 L 

Siliconen rietjes 

De milieuvriendelijke en her
bruikbare siliconen rietjes zijn 
een passend alternatief voor 
plastic wegwerprietjes. Set van 
3 stuks inclusief schoonmaak
borsteltje. Gemaakt van BPA
vrij siliconen materiaal geschikt 
voor voedingsmiddelen. 

BR6021 € 6,25 [2D 
Rietjeshouder Strawberi 

De Strawberi houdt het rietje 
stevig tegen de zijkant van 
het glas, beker of op de 
bovenkant van flessen. Kleur 
rood. Geschikt voor rietjes 
met een diameter tot 6 mm. 

[21] � 5 stuks 

PR65076 € 6,95 

€ 1 2,50 

DRINKBEKERS KE u KEN

• 100% BPA vrij, geen ftalaten of andere metalen 
• duurzaam, niet alleen vaatwasbestendig,

maar blijft zelfs na meer dan 100 wasbeurten 
transparant en even sterk 

• bestand tegen hoge temperaturen tot 90°C 
• te gebruiken bij lage temperaturen en ook

geschikt voor de vriezer 
• bestand tegen geur, smaak en vlekken 

[2IJ \!VaterTrackerO 
WaterTracker 0,3 L 
Deze mini waterfles heeft 
een ideale maat en is 
hierdoor geschikt voor 
kinderen en om mee te 
nemen in een handtas of 
jaszak. Exclusief inge-
bouwde teller en zeefje. 

BR6215-AQ a ua 0,3 L € 6,95 
BR6215-BS grijs 0,3 L € 6,95 
BR6215-GR groen 0,3 L € 6,95 
BR6215-RD rood 0, 3 L € 6,95 
BR6215-HP roze 0, 3 L € 6,95 

TravelStraw opvouwbaar siliconen rietje 

Milieuvriendelijk, herbruikbaar 
en opvouwbaar siliconen rietje 
inclusief opbergdoosje. Ideaal 
voor onderweg. Eenvoudig 
uit te klappen en weer op te 
vouwen. Gemaakt van BPA-vrij 
siliconen materiaal geschikt 
voor voedingsmiddelen. 
Inclusief handig borsteltje. 
Variabele kleuren. 

BR6031 rf1iifl € 6,25 l2ill 

Kogelrietjes met terugloopbeveiliging 

Set van 2 rietjes met terugloop
beveiliging. Voorkomt dat de 
gebruiker lucht zuigt, want de 
vloeistof blijft in het rietje. Te 
bevestigen aan bekers met de 
bijgeleverde clips. 

� 2 stuks
PR65059      € 7 ,95 
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KEUKEN SLABBEN

Slabben 

Absorberende slab met waterdichte achterzijde. 
Afmeting: 45 x 90 cm. 

PR65645 
PR65645-DR 

klittenbandsluiting 
drukknoopsluiting 

Disposable slabben 

€ 17,95 
€ 17,95 

Absorberende en waterdichte wegwerpslab 
voor praktische bescherming van kleding. 
Inclusief opvangbakje. 

Plakstrook: 
Aan kleding te bevestigen middels een plakstrook. 
Afmeting: 33 x 46 cm 

Strik: 
Vast te strikken achterop de nek. 
Afmeting: 64 x 36 cm. 

PR65676 plakstrook 
PR65664 strik 

Able2 slabhouder 

Slabhouders om uw servet of slab 
op zijn plaats te houden. Ideaal 
om uw kleding te beschermen. 
Lengte 55 cm. Keuze uit een 
metalen slabhouder en verstelbaar 
nylon koord. 
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� SOstuks

€ 10,95 
€ 10,95 

P09010 metaal 
P09020 nylon 

P09020 

€ 12,95 
€ 12,95 

(. 

Badstof I vinyl slab

Bescherming tegen morsen. Bad
stof voorzijde en een vinyl achter
kant. Afmeting: L 68 x B 40 cm. 

PR65002 € 14,95 



Bordrand groot 

Deze sterke kunststof bordrand 
omklemt de rand van het bord. 
Geschikt voor borden met een 
diameter van 1 9  tot 25 cm. 
Kleur wit.

PR65071 

Bordrand standaard 

Deze transparante bordrand is 
eenvoudig te gebruiken op bijna 
elk bord en is bijzonder geschikt 
voor personen die bij het eten 
wat extra hulp behoeven. Past 
op borden met een diameter 
van 21 tot 25 cm. 

PR65029-N € 14,95 

Bestekhouder 

Ergonomische en verstelbare 
houder met klittenband. Geschikt 
voor bestek, pennen en potloden. 
Gemaakt van comfortabel katoen. 
Geschikt voor handpalmomtrek 
van 1 8  - 20 cm. Opening 7,6 cm. 

PR65058 € 18,95 

Henro strap 

Flexibele strap voor bestek of 
schrijfgerei. Eenvoudig om de 
hand te draaien en zorgt ervoor 
dat items niet weg kunnen 
glijden. Aan beide kanten 
verstelbaar. Geschikt voor 
kinderen en volwassenen. 

� � 4stuks

PR65554 € 8,95 (HENRO·TEI<( 

ACCESSOIRES KEUKEN

Foam verdikkers 

Deze anti-slip faam verdikkers zijn 
ideaal voor het verdikken van 
bestek, balpennen enz. Eenvoudig 
op maat te knippen. Lengte 30 cm. 

� � 6stuks

-
PR65007 crème, 

opening 6,4 mm € 36, 95 
PR65008 rood, 

opening 9,5 mm € 36,95 ------
PR65009 blauw, 
____ o�pening 19 mm € 36,95 
PR65069 assortiment € 36, 95 

Goodie riem 

De elastische riem is verkrijgbaar 
in twee maten en zijn geschikt 
voor diverse handvaten. 
De normale riem past rondom 
de handen van de meeste 
volwassenen. De kinderriem 
past op een handomtrek van 
4 tot 7 ,6 cm en heeft een 
handvatlengte van 7,6 cm. 

PR65599 normaal 
PR65589 kind 

€ 8,95 
€ 8,95 
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KE u KEN ANTI-SLIP MATERIALEN 

StayPut™ 
Anti-slip materiaal 

• Multifunctioneel 
• Houdt voorwerpen stevig op zijn plek 
• Milieuvriendelijk 
• Veilig te gebruiken op alle oppervlakken 
• Brandvertragend 
• Beschermt oppervlakken tegen krassen 
• Makkelijk in de gewenste afmeting te 

knippen, rafelt niet 
• UV bestendig 
• Anti-slip materiaal blijft effectief, 

ook als het nat wordt 
• Biologisch afbreekbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende maten 

en kleuren 
• Hygiënisch en eenvoudig te reinigen 

Het PE�ormance materiaal (Polymer 
Environmental Resin) is niet schadelijk en is 
rubber- en latexvrij. Vrij van nare geurtjes 
en giftige chemicaliën of gassen. Succesvol 
getest op schadelijke stoffen; Oeko-Tex 
Standard 100 - Product Class 1 .  

Anti-slip net rol 

Eenvoudig op maat te knippen. Verkrijgbaar in twee verschillende 
breedtes: 30,5 cm en 51 cm. Lengte 183 cm. 

Afmeting 30,5 x 183 cm Afmeting 51 x 183 cm 
PR61700-1 wit € 12,95 PR61701-1 wit € 19,95 
PR61700-2 crème € 12,95 PR61701-2 crème € 19,95 
PR61700-3 beige € 1 2,95 PR61701-3 beige € 19,95 
PR61700-4 lichtblauw € 12,95 PR61701-4 grijs € 19,95 
PR61700-5 donkerblauw € 12,95 PR61701-5 lichtblauw € 19,95 
PR61700-6 groen € 12,95 PR61701-6 donkerblauw € 19,95 
PR61700-7 rood € 12,95 PR61701-7 rood € 19,95 
PR61700-8 -- geel € 12,95 PR61701-8 geel € 19,95 
PR61700-9 grijs € 12,95 PR61701-9 groen € 19,95 
PR61700-10 zwart € 12,95 PR61701-10 zwart € 19,95 
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Anti-slip placemat 

Afmeting: 40 x 30 cm. 

PR61702-1 wit 
PR61702-2 crème 
PR61702-3 beige ------
PR61702-4 lichtblauw 
PR61702-5 donkerblauw 
PR61702-6 rood 
PR61702-7 geel 
PR61702-8 groen 
PR61702-9 grijs 
PR61702-11 zwart 

Anti-slip placemat en onderzetter set 

ANTI-SLIP MATERIALEN KE u KEN 

Inhoud set 6 placemats en 6 onderzetters. Placemat: 40 x 30 cm. Onderzetter: diameter 1 0  cm.

Anti-slip dienblad 

Kleur wit/grijs. 

PR61704-S klein 41,5 x 29,5 cm € 19,95 
PR61704-L groot 45,5 x 32 cm € 21,95 

PR61703-1 wit € 19,95 -
PR61703-2 crème € 19,95 
PR61703-3 beige € 19,95 
PR61703-4 lichtblauw € 19,95 
PR61703-5 donkerblauw € 19,95 
PR61703-6 rood € 19,95 
PR61703-7 geel € 19,95 
PR61703-8 groen € 19,95 
PR61703-9 grijs € 19,95 

Anti-slip grip/onderzetter 

Te gebruiken als onderzetter en als hulpmiddel voor 
een betere grip. 

� 4 stuks 

PR61705-1 
PR61705-2 
PR61705-3 
PR61705-4 

0 14cm 

wit 
crème 
donkerblauw 
zwart 
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€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 

€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 



KE u KEN ANTI-SLIP MATERIALEN 

Tenura 

Able2 biedt een reeks anti-slip 
materiaal voor gebruik in huis en 
zorginstellingen. Houdt grip op 
droge, gladde en glibberige 
oppervlakken zoals tafels, werk
bladen, dienbladen, handgrepen 
en gladde vloeren. Het materiaal 
is vervaardigd uit siliconenrubber 
en is anti-bacterieel. Overal te 
gebruiken en zeer duurzaam. 

Able2 anti-slip pot- en flesopeners 

Anti- slip pot- en flesopeners zijn handig voor het openen van potten 
en flessen in verschillende maten. Geeft een uitstekende grip. 
Gecombineerd met een anti -slip mat onder de fles of pot ook 
éénhandig te gebruiken. 

PR61650-B blauw 
PR61650-R rood 
PR61650-Y geel 
PR61650-0 oran·e 

Able2 anti-slip onderzetters 

PR61651-B blauw 
PR61651-R rood 
PR61651-Y eel 

€ 7,95 
€ 7 ,95 
€ 7 ,95 

������������������� 
Deze anti-slip onderzetters 
hechten zich aan de oppervlakte, 
maar kunnen gemakkelijk worden 
verwijderd en laten geen residu 
achter. Voorkomt verschuiven van 
kopjes, servies, snijplanken enz. 

Afmeting: 9 x 9 cm. 

� 4 stuks
PR61 652-B blauw 
PR61652-R rood 
PR61 652-Y geel 
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€ 12,95 
€ 12,95 
€ 12,95 

..... 
--
--· 

� 
- --

De belangrijkste kenmerken 
van Tenura anti-slip producten: 

• stevige grip en houvast
• anti-bacterieel
• niet-toxisch 
• bevat geen plastificeermiddelen
• latexvrij

Able2 anti-slip strip 

De anti-slip strips zijn dun en 
flexibel en kunnen eenvoudig op 
maat geknipt worden. De strips 
zorgen voor een vaste grip door 
ze rond een voorwerp te draaien 
zoals bijvoorbeeld bestek en 
handgrepen. Afmeting: 1 m x 2 cm. 

PR61666-B blauw € 6,00 

Able2 bestek grip 

,,, 
Een universele, grote an ti-slip 
greep, geschikt om over bestek 
en pennen te schuiven. Hierdoor 
heeft u een betere grip. 

� 2 stuks 

PR65675 grijs € 29,95 
PR65675-KBL kind blauw € 21,95 
PR65675-KRD kind rood € 21,95 
PR65675-KGR kind grijs € 21,95 

€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 



ANTI-SLIP MATERIALEN KE u KEN 

Able2 anti-slip matten rechthoekig Able2 anti-slip rollen 

·- -
-- -

PR61 655-B L 25,5 x B 18,5 cm blauw € 1 6,95 De anti-slip rollen zijn dun en flexibel en kunnen 
PR61 655-R L 25,5 x B 18,5 cm rood € 1 6,95 eenvoudig op maat geknipt worden. De anti-slip 

PR61 655-Y L 25,5 x B 1 8,5 cm geel € 1 6,95 rol kan plat gebruikt worden of rond voorwerpen 
gedraaid worden voor extra grip. Ook in grotere 

PR61656-B L 35,5 x B 25,5 cm blauw 
maten leverbaar. 

€ 25,95 
PR61 656-R L 35,5 x B 25,5 cm rood € 25,95 

--

PR61 656-Y L 35,5 x B 25,5 cm geel € 25,95 PR61 660-B L 1 m x B 20 cm blauw € 20,95 
PR61660-R L 1 m x B 20 cm rood € 20,95 

PR61 657-B L 45 x B 38 cm blauw € 45,95 
PR61 657-R L 45 x B 38 cm rood € 45,95 PR61661-B L 1 m x B 30 cm blauw € 27,95 
PR61 657-Y L 45 x B 38 cm geel € 45,95 PR61661-R L 1 m x B 30 cm rood € 27,95 

Able2 anti-slip matten rond Able2 Cup Caps Able2 anti-slip keukenset 

PR61 653-B 1 4  cm blauw € 8,50 
PR61 653-R 1 4  cm rood € 8,50 
PR61 653-Y 1 4  cm geel € 8,50 

PR61 654-B 1 9  cm blauw € 1 2,95 
PR61 654-R 1 9  cm rood € 1 2,95 
PR61 654-Y 1 9  cm geel € 1 2,95 

De Cup Caps trekt u over de 
bovenkant van een kopje, glas of 
beker om morsen te voorkomen, 
zelfs als het kopje, glas of beker 
omvalt. U kunt drinken door een 
rietje te gebruiken. Het materiaal 
is rekbaar en sluit goed aan. 
Beschermt tegen stof en bacteriën 
en houdt uw drankjes langer fris. 
Diameter 6 en 8 cm. 

� 2stuks

Set van drie handige anti-slip 
hulpmiddelen voor een betere 
grip: anti-slip mat (diameter 
1 9  cm), potopener en flesopener. 

PR65081 € 16,95          PR61672                                     € 24,95.
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KE u KEN KEUKENHULPMIDDELEN

Uccello waterkoker 

Probleemloos en veilig heet water inschenken 
Door het ergonomische ontwerp van de Uccello waterkoker 
schenkt u probleemloos en veilig heet water in. Het handige 
kantelmechanisme is uitermate geschikt voor personen met 
beperkte kracht en mobiliteit. 

De Uccello waterkoker heeft een 
rond design en is voorzien van een 
uniek kantelmechanisme. Hierdoor 
onderscheidt de Uccello zich van 
andere waterkokers en inschenk
hulpen. 

Door het ronde design wordt het 
water als het ware naar de meest 
optimale schenkpositie verplaatst. 
Het ingenieuze kantelsysteem 
zorgt ervoor dat er weinig kracht 
is vereist voor het maken van de 
kantelbeweging. 
Dankzij de 
ingebouwde 
gewichtsver
deling kan de 
ketel met één 
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vinger worden gekanteld. Het ge
wicht wordt verdeeld over de hele 
arm in plaats van op de vingers en 
polsen. Door de taps toelopen-
de schenktuit loopt het water er 
geleidelijk uit en 1s er minder kans 
op spetteren of 'er naast schen
ken'. De anti-slip voetjes houden 
de waterkoker veilig op zijn plek. 
Inclusief easy touch knopje om het 
deksel te openen en sluiten. 

De praktische contrasterende 
kleuren helpen personen met 
dementie en slechtzienden bij 
het onderscheiden van de 

verschillende delen van de 
waterkoker. 

U C C E L L O
K E T T L E 

Inhoud 1,5 liter (6 kopjes) 

PR60106 € 59,95 



Flexibel afgietdeksel 

Ideaal voor het snel en eenvoudig afgieten van al uw 
pasta, groente, rijst etc. Plaats het afgietdeksel op de 
pan, trek de ring tot aan de rand en fixeer deze over 
de rand van de pan. Het flexibele afgietdeksel past 
op pannen met een diameter van 18 - 24 cm. 

K041833 afgietdeksel RVS 
K041712 afgietdeksel siliconen 

Keukenboxen eenhandig 

Set van 3 keukenboxen 
met verschillende 
afmetingen. Eenvoudig 
en snel te openen. Druk 
op de geribbelde knop 
op de rand en de box is 

€ 18,95 
€ 14,95 

open. Druk op het midden van het deksel om de box 
weer te sluiten. Ideaal voor personen met weinig tot 
geen kracht in de handen. 

PR60050 € 29,95 

KEUKEN HULPMIDDELEN KE u KEN 

K041712 

Stirr automatische garde 

Met een simpele 
druk op de knop 
begint de Stirr 
automatisch met 
roeren. Ideaal 
voor het mixen en inbinden 
van saus. Handsfree roeren. 
Ideaal voor personen met 
een zwakke grip of die slechts 
één hand kunnen gebruiken. 
3 snelheden. Werkt op 4 AA 
batterijen {niet inbegrepen). 

BR3895 € 34,95 

Oxo maatbeker Eierdop op zuignap Appelschiller 

Kunststof 
maatbeker 
voorzien van 
een uniek 
systeem zodat 
men van bovenaf 
de maatvoering kan aflezen. 
Inclusief maatvoering aan de 
buitenkant. Voorzien van een 
soft-grip handvat. In verschillende 
maten verkrijgbaar. 

[2î] � 
PR63037-S 250 ml 
PR63037-M 500 ml 
PR63037-L 1000 ml 

€ 13,95 
€ 14,95 
€ 23,95 

De zuignap houdt de eierdop 
op zijn plek. Ideaal bij éénhandig 
gebruik. Kleur wit. 

� 2 stuks 

PR65659 € 8,95 

Met deze appelschiller kunt u in 
één handeling appels schillen, in 
mooie spiralen snijden en van het 
klokhuis ontdoen. Alleen schillen 
is ook mogelijk door het 2e mes 
te verwijderen. Door de zuignap 
staat de appelschiller stevig vast. 

P04100                                           € 54,95 .
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KE u KEN KEUKENHULPMIDDELEN

Good Grips potopener 

Comfortabele potopener 
met anti-slip Good Grips handvat 
voor het opendraaien van potten 
en flessen. Twee metalen stroken 
met tandrandjes zorgen voor 
een makkelijke verwijdering van 
doppen die variëren van 1 , 3 tot 
9,5 cm. 

PR63023 € 21,95 

Derby pottenhouder 

Good Grips blikopener 

De.ze blikopener met 
Good Grips handvat heeft een 
vergrendelknop en een extra grote 
draaiknop voor een betere grip. 
Hierdoor wordt het makkelijker om 
blikken te openen. Geschikt voor 
éénhandig gebruik. 

PR60041 € 34,95 

Potten blijven op hun plek en kunnen makkelijk worden 
geopend. De houders met anti-slip basis ( 3  verschillen
de maten) zorgen ervoor dat potten met een diameter 
van 2,5 an tot 10 cm stabiel en rechtop blijven staan. 
De drie kegelvormige, rubberen openers helpen de 
gebruiker om een schroefdeksel makkelijker te openen. 

PR60006 

Fles- en blikopener 

Opener voor blikjes, draaidoppen, 
flessen en kroonkurken. Gebruik 
deze multifunctionele opener 
om gemakkelijk aluminium lipjes, 
hersluitbare flessen en vacuüm
flessen te openen. 

PR60039 € 7,00 
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€ 29,95 

CapOff schroefdop opener 

De CapOff is een opener voor alle 
soorten kartonnen verpakkingen 
en flessen met plastic schroef
doppen. De CapOff over de plastic 
schroefdop plaatsen, dichtknijpen 
en aan het handvat draaien. 

BR3431 € 1 1 ,95 

Able2 anti-slip keukenset 

Set van drie handige anti-slip
hulpmiddelen voor een betere 
grip: anti-slip mat (diameter 
1 9  cm), potopener en flesopener. 

PR61672 € 24,95 

CanPop drinkblik opener 

� 2stuks

Gemakkelijk en zeer effectieve 
blikjesopener. Plaats de voorge
vormde CanPop eenvoudig onder 
de ring van het blikje en til deze 
omhoog. Voorkomt gebroken 
vingernagels en zere vingers. 

BR3311 € 6,50 



Jarkey pottenopener 

's Werelds 
makkelijkste 
pottenopener! 
Plaats de Jarkey 
tegen het deksel 
van de pot. Met 

een kleine inspanning laat u het 
vacuüm uit de pot ontsnappen 
waardoor het deksel gemakkelijk 
te openen is. Variabele kleuren. 

BR2 1 1 1  € 6,50 
BR2121 frost € 6,50 
BR21 26-Dfrost display 30 st.€ 185, 95 

J-Popper ring-blik opener 

Een eenvoudig en effectief 
hulpmiddel om blikken met 
ringdeksel te openen. 
Plaats de top van de 
J-popper onder de 
ring en trek aan het 
handvat. Het 
deksel gaat 
veilig los. 
Kleur wit. 

BR2141 € 6,50 

Turnkey schroefdop opener 
Een speciaal hulpmiddel om schroef
doppen te openen. Licht naar 
beneden drukken en draaien. 
Met de kleine haak aan de zijkant 
van de opener is de dop eenvoudig 
te verwijderen. Kleur wit. 

BR3411 € 6,50 

Easy2Hold 

KEUKEN HULPMIDDELEN KE u KEN 
Multigrip flessen 
& pottenopener

Ergonomisch handvat voor grote 
plastic flessen. Voorkomt dat de 
fles ingedrukt wordt en geeft extra 
controle bij het schenken. Een
voudig in gebruik. Kleur rood. 

BR2441 € 8,95 

Tube knijper 

De originele en gepatenteerde 
tube knijper. Haal alles uit de tube 
door eenvoudig de TubeMaster 
voorwaarts te schuiven. 

BR5211 
BR5226 

2 stuks, wit 
2 stuks, frost 

€ 6,50 
€ �50 

Universeel hulpmiddel om diverse 
schroefdoppen open te draaien. 
Zeer geschikt om 'veiligheids
doppen' mee te openen. Naar 
beneden drukken en draaien 
zonder veel kracht te gebruiken. 

BRS1 1 1  € 6,50 

TipTop pakopener 

Speciaal hulpmiddel om melk
verpakkingen open te maken. 
Haal de Tip Top eerst omhoog 
om de verpakking open te maken. 
Gebruik daarna het haakje om 
de 'flappen' open te trekken. 

BR3211 € 6,50 
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KE u KEN KEUKENHULPMIDDELEN

Wringer met emmer 

Een uniek hulpmiddel voor het 
uitwringen van werkdoekjes. 
Met behulp van de wringer ver
krijgt u een werkdoek die precies 
de juiste klamvochtigheid heeft. 
Ter vermindering en voorkoming 
van lichamelijke klachten. 
Inclusief 5 liter emmer. 

AL520517 € 164,95 

Voetstoel met handleuning 

Een stevige voetstoel met 
rubberen plateau en een chromen 
stalen frame. De handleuning 
zorgt voor extra ondersteuning 
en veiligheid. Met dit opstapje 
kunt u bijvoorbeeld makkelijker 
in bad komen. 
Hoogte voetstoel 23 cm. 
Lengte handleuning 82 cm. 

ËIJ 12ok9

PR60222H 

Sleutelhouder 

€ 66,95 

De grote gebogen handgreep 
zorgt voor het gemakkelijk draaien 
van een sleutel. Geschikt voor 
3 sleutels. U vouwt de sleutels in 
het handvat als u de sleutelhouder 
niet gebruikt. L 12 X B 2,2 cm. 
Omtrek 10 cm. 

PR60026 € 9,95 
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Handveger en blik 
met lange steel 

Niet meer bukken 
tijdens het vegen 
van de vloer. 
Wanneer u het blik 
optilt, kantelt deze 
met de opening naar 
boven, zodat vuil in 
het blik blijft tijdens 
het verplaatsen. 
Het blik heeft een 
afneembare steel 
om opbergen te 
vergemakkelijken. 
De veger niet. 

Afmeting: 
H 89,6 x B 29,5 x D 21 ,5 cm. 

PR60064 € 36,95 

Handwringer �-------

Met deze handwringer kunt u 
gemakkelijk werkdoekjes uit
wringen. Zet de wringer in uw 
spoelbak, stop het natte doekje 
in de buis en druk met de stamper 
het water eruit. 

AL520000 € 48,95 

Wasknijper groot model 

Speciaal ontwikkelde grote was
knijper waardoor de knijpfunctie 
niet meer nodig is. Zeer geschikt 
voor personen met reumatische 
aandoeningen. 

� 20 stuks 

AL520050 € 21,95 



Zelfopenende keukenschaar 

Knippen, vervolgens de hand 
ontspannen zodat de grip 
opengaat voor de volgende 
knipbeweging. Roestvrijstalen 
bladen met een lengte van 9 cm. 

PR63011 € 19,95 

Zelfopenende schaar 
met 1 g �oot oog 
en 1 klém oog

9 

Zelfopenende schaar met veer 
waarbij de volledige handkracht 
om te knippen gebruikt kan 
worden. Roestvrijstalen bladen. 

PR63LPR1 50 rond 45 mm R € 19,95 
�R63LPL 150 rond 45 mm L € 19,95 
PR63051-R punt 75 mm R € 20,95 
PR63051-L punt 75 mm R € 20,95 

Tafelschaar 

Deze tafelschaar beschikt over 
T-vormige uiteinden en vereist 
geen grijpfunctie. Tijdens het 
gebruik glijdt de schaar over de 
tafel. De schaar heeft afgeronde 
bladen. Bladlengte 45 mm. 

PR63050 € 24,95 

Lusschaar 

Eenvoudig knippen door zachtjes 
te knijpen. Roestvrijstalen bladen. 
Zelfopenend handvat. Keuze uit 
afgeronde of gepunte uiteinden. 

PR63008 rond 45 mm R € 16,95
PR63008-L rond 45 mm L € 16,95
PR63009 unt 45 mm R € 1 6,9� 
PR63010 punt 75 mm R € 17,95
PR63010-L punt 75 mm L € 17,95

Handwerkschaar 

PR63003-ADULT 

PR63003 

/ 
Lichtgewicht klein schaartje met 
lusvormig zelfopenend handvat. 
Ideaal voor personen met reuma 
of zwakke handen en polsen. 
Geschikt voor fijn knipwerk. 
Inclusief beschermhoes. 

PR63003 rond 
PR63003-Adult punt 

€ 12,95 
€ 12,95 

SCHAREN KE u KEN

Schaar met dubbel oog 

Scharen ontwikkeld om te leren 
knippen met een begeleider. 
Perfect voor personen met een 
beperkte motoriek. Roestvrij
stalen bladen. 

PR63PTR1 rond 45 mm R € 16,95 
PR63PTL 1 rond 45 mm L € 16,95 
PR63053-R punt 75 mm R € 18,95 
PR63053-L punt 75 mm R € ]  8,95 

Tafelschaar op plastic voet 

Ideaal voor personen met 
beperkte kracht en controle en 
geschikt voor éénhandig gebruik. 
De plastic basis geeft een 
optimale stabiliteit en heeft anti
slip voetjes. Het grote T-vormige 
handvat van de schaar geeft een 
goede greep. Zelfopenende 
schaar met gepunte uiteinden. 
Bladlengte 75 mm. 

PR63052                                                    € 69,95 . 
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KEUKEN GRIJPERS 

Grijper 

Standaard uitvoering 
Deze standaard lichtgewicht grijper met pistoolgreep 
is gemakkelijk in gebruik. De grijper heeft een 
magneet aan de top om kleine metalen voorwerpen 
op te pakken. 

PR60208 
PR60209 

kort 67 cm 
lang 82,5 cm 

Grijper met roterende klemmen 

€ 11,95 
€ 12,95 

Deze grijper heeft een roterende klem waarmee een 
voorwerp vanuit iedere hoek optimaal opgepakt kan 
worden. Voorzien van een pistoolgreep. 
Lengte 79 cm. 

Opvouwbare uitvoering 
Deze opvouwbare grijper vouwt gemakkelijk in van 
67 tot 34 cm. De grijper heeft een magneet aan de 
top om kleine metalen voorwerpen op te pakken. 
Lengte 67 cm (gevouwen 34,3 cm). 

PR60205 € 13,95 

Grijper Hand grip 

Lichtgewicht, maar sterke grijper. Comfortabele greep 
is met vier vingers te bedienen. De rubberen grijpkop 
heeft extra grip op voorwerpen. De klem is roterend. 
Inclusief magneet en handig haakje. Lengte 81,3 cm. 

PR60214 € 29,95 PR60204-32 € 21,95 
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Etac Aktiv grijper 

De gebogen handgreep van de Aktiv grijper benut 
de kracht in de hand en zorgt voor een effectieve 
grip. Inclusief magneet. Zowel horizontaal als 
verticaal te gebruiken dankzij de roterende klem. 

ALM80505004 
ALM80505007 
ALM80505008 

45cm 
60cm 
BO cm 

€ 27,95 
€ 28,95 
€ 29,95 

coetac 
Creatmg Poss1b1lit1es 



Helping Hand grijpers 

De Helping Hand is een ideaal hulpmiddel 
voor personen die moeite hebben bij het 
oppakken van allerlei voorwerpen in en 
rond het huis. 

Verkrijgbaar in verschillende modellen 
en lengtes: 

Classic"': 's werelds best verkochte grijper 
• anti-slip klem
• magneet aan de top 
• haakje 

Handi-grip"': de precisie grijper 
met roterende klem 
• 90° roterende klem
• zacht materiaal voor de

kleinste voorwerpen 

Arthri-Grip Pro: ideaal voor 
personen met artritis of 
verminderde spierkracht 
• comfort grip trekker handvat 
• met hele hand indrukken 
• 90° roterende klem

van zacht materiaal 

Alle grijpers hebben 
een levenslange garantie. 

Heleing Hand Classic Pro 
HH1065 standaard 

- --

HH1082 lang 
HH2053 opvouwbaar, kort 
HH2065 opvouwbaar 
HH2082 opvouwbaar lang 

Heleing Hand Classic Max 
HH3065 standaard 
HH3082 lang 

65 cm 
82cm 
53 cm 
65 cm 
82cm 

65 cm 
82cm 

GRIJPERS KEUKEN

"" Rubber 

ri Helping Hand ·ompa n 

€ 24,95 
€ 26,95 
€ 27,95 
€ 27,95 
€ 29,95 

€ 34,95 
€ 36,95 

Classic Pro 

Classic Max 

HandiGrip Pro 

HandiGrip Max 

Arthri-Grip Pro 

1111 Helplng Hand
Classic Pro 

opvouwbaar 

Heleing Hand HandiGrii:> Pro 
HH4065 standaard 65 cm 
HH4082 lang 82 cm 

Gel 
handvat 

1 
Rechte trekker 

Gel 
handvat 

€ 29,95 -�--
€ 31 ,95 

Helping Hand HandiGrip_M_a_x ________ _ 
HH5065 standaard 65 cm 
HH5082 lang 82 cm 

Help!ng Hand Arthri-Grip Pro 
HH7065 standaard 66 cm 
HH7082 lang_ 81 cm 

€ 39,95 
€ 41,95 

€ 37,95 
€ 39,95 
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BAD, DO UCHE & TOI LET BADLIFT, BADBEUG EL EN - PLANKEN 

Able2 badlift 

Met de Able2 opblaasbare 
badlift kunt u genieten van 
een aangenaam bad. 

U wordt op een luchtkussen 
tot op de bodem van uw bad 
neergelaten. Daar kunt u kiezen 
of u een kleine hoeveelheid lucht 
in het kussen laat voor extra 
stabiliteit en steun in de rug. 
Of u laat alle lucht uit het 
kussen zodat u liggend kunt 
genieten van het nemen van 
een normaal bad. Na afloop 
kunt u het kussen oppompen 
tot de bovenkant van het 
bad. Werkt op een accu dus 
u hoeft geen elektriciteit in 
de badkamer te gebruiken. 
Gemakkelijk op te bergen. 

� 150kg
-

PR46080 € 1.119,95 

Badrandbeugel 

Een beugel met twee handgrepen 
voor aan de badrand. Geeft extra 
veiligheid bij zitten en staan. De 
breedte van de klem kan versteld 
worden van 7,6 tot 17, 7 cm. 

PR45422 
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� ATLANTIS 
" ....., 

€ 44,95 

Badplank met handgreep 

Uitstekende badplank met stevige 
handgreep, perforaties voor 
waterafvoer en een comfortabel 
gevormde zitting. De lengte 
is verstelbaar door de rubberen 
anti-slip doppen te verplaatsen. 
Afmeting: L 67,5 x B 27,5 cm. 

tij lOOkg

PR46409 € 59,95 

Badplank Fresh 

De zijkanten van de badplank zijn 
breed uitgevoerd voor een maxi
male ondersteuning bij transfers, 
terwijl het midden smal is voor 
een eenvoudige persoonlijke 
verzorging. Inclusief handvat. 
Afmeting: L 7 4 cm x B 36-27-30 cm. 
Dikte 4 cm. 

rn 130 kg

ALM81600024 

coetac· 
€ 104,95 



OOUCHEZITJES BAD, DOU C H E  & TOI LET

Verso Care opklapbaar douchezitje 

Ergonomisch gevormde douchezitting gemaakt 
van thermoplastisch polypropyleen. Met instelbare 
rem en eenvoudige montage. Roestvrijstalen 
wandmontageplaat. Automatisch terugklappende 
aluminium vloersteun. Kleur donkergrijs. 
Afmeting 41,2 x 44,7 x 1 1 ,2 cm. 
Exclusief montageset. 

r::A 170 kg 
NB3500010 douchezitje € 279,95 
NB3500015 douchezitje met vloersteun € 292, 95 
NB3500030 montageset € 12, 95 

NORMBAU 

Eco Care opklapbaar 
douchezitje met 
vloersteunen 

NORMBAU 

Stevig douchezitje met brede 
kunststof zitting (44 x 39,5 cm). 
Automatische vastzetting bij het 
opklappen, 8 cm vooruitspringend 
in opgeklapte stand. Kunststof 
montagesteun. De aluminium 
vloersteunen zijn 2 cm in hoogte 
instelbaar. Inclusief montage
materiaal. 

h·i 170kg
NB1844440 _€_16�,95 

PASSION FOR CARE 

Etac Relax wandgemonteerde douchezittingen 

coetac" 

Douchezitting met afgeronde 
ergonomische zitting. Drie 
montagepunten, eenvoudig 
te monteren. 

Het model compleet is voorzien 
van een warmte-reflecterende 
rugleuning, soft-grip armsteunen 
met een anti-slip oppervlak en 
steunpoten voor extra stabiliteit. 

Verkrijgbaar in verschillende 
modellen en in de kleuren 
wit en grijs. 

Afmeting: breedte 40 cm, breedte 
met armsteunen 53 cm, diepte 
op-/neergeklapt 8/45 cm. 

ALMB 1703010 douchezitting 125 kg € 237,95 
ALM81703050 douchezitting come_lee_t __ 1_S_O_kg __ € 447,95 
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BAD, DO UCHE & TOI LET DOUCHESTOELEN EN -KRUKJES 

Able2 mobiele douche- en toiletstoel 

De Able2 mobiele 
douche- en toiletstoel 
is gemaakt van hoog
waardige materialen. 

De mobiele douche- en toiletstoel 
is licht en gemakkelijk te 
manoeuvreren mede door de 
ergonomische handgreep en 
wendbare wielen. Inclusief 
ergonomische rugleuning en 
comfortabele zitting. 

De zitting heeft een opening 
aan de achterzijde voor maximale 
hygiëne tijdens het douchen 
of toiletgebruik. De opening 
kan worden afgedekt met het 
bijbehorende deksel. 

De vergrendelbare armsteunen 
zijn afneembaar voor een een
voudige transfer. De voetsteun 
is verstelbaar in vijf posities en 
volledig wegklapbaar onder 
de stoel. 

Alle wielen hebben een 
individueel instelbare rem. 
De stoel kan over een toilet 
geplaatst kan worden, maar is 
ook perfect te gebruiken als 
toiletstoel. Inclusief toiletemmer. 

Accessoires los verkrijgbaar. 

Douchestoel 

� 150kg
PR451 1 5  
PR4511 5-CS zachte esloten zitting 
PR4511 5-0S zachte open zitting 
PR4511 5-SB veiligheidsgordel 

Deze lichtgewicht douchestoel is veilig en 
comfortabel en heeft een epoxy gecoat aluminium 
frame met geperforeerde kunststof zitting. Dit 
zorgt voor een goede drainage en vermindert het 
risico op glijpartijen. Verkrijgbaar in een verrijdbaar 
model en een in hoogte verstelbaar model zonder 
wieltjes. Het verrijdbare model heeft 4 wieltjes 
waarvan 2 geremd, een opklapbare voetensteun en 
een duwstang. Hierdoor kan de patiënt eenvoudig 
verplaatst worden. 

Zithoogte: 
Vast model: in hoogte verstelbaar van 48 -54 cm 
Verrijdbaar model: 54 cm 
- -
HE540300 
HE540350 
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verrijdbaar 
in hoogte verstelbaar 

€ 244,95 
€ 214,95

€ 399,95 
€ 76,95 
€ 76,95
€ 49,95 

m 100kg



DOUCHESTOELEN EN -KRUKJES BAD, DOU C H E  & TOI LET

co etac® 
Creating Possibilit1es 

Etac Swift 

Verkrijgbaar als douchekruk, 
douchekruk met armsteunen 
en als complete douchestoel. 
De basis douchekruk kan 
eenvoudig worden getransfor
meerd naar een douchestoel 
door armsteunen en een rug
leuning toe te voegen. Inclusief 
uitsparing aan de voorzijde 
voor persoonlijke hygiëne. 
Kleur grijs. 
Afmeting B 54 x D 50 cm. 

Etac Smart 

Stabiele lichtgewicht douche
kruk met rechthoekige zitting. 
Afmeting zitting: 43 x 38 cm. 

b9 150kg

Etac douchekrukken en -stoelen 
• Ontworpen met functionaliteit en eenvoud in gedachten 

• Licht van gewicht en voorzien van anti-slip zitting 

• Geschikt voor niet-vlakke vloeren dankzij de vier in hoogte 
verstelbare poten met kunststof vloerdoppen 

• Eenvoudig en zonder gereedschappen te monteren 

• In hoogte verstelbaar van 42 - 57 cm 

b·1 160kg 
ALM81701410 douchekruk 
ALM81701420 douchekruk met armsteunen 
ALM 81701430 douchestoel 

Etac Easy Etac Edge 

€ 157,95 
€ 214,95 
€ 264,95 

Stabiele lichtgewicht douche
kruk met ronde zitting. 
Diameter zitting: 45 cm. 

Comfortabele driehoekige 
douchekruk die perfect in een 
hoek past en weinig ruimte 
inneemt. Breedte zitting: 45 cm. 

F:.:i1 , 50 kg b1 130kg 
ALM81951010 grijs_€_1_19,95 ALM81901010 grijs � 104,�5 ALM81 801010 grijs __ € 94,95 
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BAD, DO UCHE & TOI LET DOUCHESTOELEN EN -KRUKJES 

Atlantis douchekrukken en -stoelen 

De Atlantis douchekrukken en -stoelen zijn ont
worpen om meer veiligheid en onafhankelijkheid 
te bieden tijdens het douchen. Door het elegante 
en moderne design passen de douchekrukken en 
-stoelen in ieder badkamerinterieur. Voorzjen van 
een aluminium frame en brede rubberen doppen. 
Robuust, hygiënisch en slijtvast. 

ATLANTIS 
BATHROOMSOLUTIONS 

Atlantis douchekrukken en -stoel met uitsparing 

Rechthoekige douchekruk en -stoel 
met uitsparing. De uitsparing kan 
zowel aan de voorzijde als aan de 
achterzijde geplaatst worden. 
In hoogte verstelbaar van 39 - 54 cm. 
Afmeting zitting 46 x 33,5 cm. 

Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen: 
• douchekruk 
• douchekruk met armsteunen 
• douchekruk met rugleuning 
• douchestoel compleet 

De douchekruk kan uitgebreid 
worden met accessoires voor extra 
ondersteuning. 

m 1 50 kg 

Losse accessoires 

<D 

© PR46077 armsteunen 
@ PR46078 rugleuning 
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€ 39,95 
€ 39,95 

© PR46068 
@ PR46069 
@ PR46070 
© PR46071 

douchekruk 
douchekruk met rugleuning 
douchekruk met armsteunen 
douchestoel compleet 

©

€ 67,95 
€ 94,95 

€ 104,95 
€ 129,95 



DOUCHESTOELEN EN -KRUKJES BAD, DOU C H E  & TOI LET

Atlantis douchekruk - vierkant 

Deze vierkante douchekruk is verkrijgbaar in een 
vaste (43 cm) en verstelbare hoogte (39 - 54 cm). 
Afmeting zitting 30,5 x 30,5 cm. De zachte zitting is 
los verkrijgbaar. 

b�i 150kg
PR46059 
PR46060 
PR46061 
PR46063 

vast € 44,95 
verstelbaar € 54, 95 
zachte zitting licht blauw € 24, 95 '-----------'--
zachte zitting licht grijs € 24,95 

Contour douchekruk 

Deze gecurvde douchekruk is robuust en licht tegelijk. 
De comfortabele zitting is geperforeerd voor een 
goede drainage en heeft grepen aan beide zijkanten 
voor steun en stabiliteit. De douchekruk is gemaakt 
van lichtgewicht aluminium. 

In hoogte verstelbaar van 35 - 53 cm. 
Afmeting zitting: 50 x 30 cm. 
Afmeting rugleuning: 39 x 22 cm. 
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning. f':J1 114 kg
PR46043 € 52,95 -----------------� 
PR46043-B met rugleuning € 62,95 

Atlantis douchekruk - rond 

;•--:j �TLANTIS 
MTHAOOt.t.SOt.IJ'OO"G 

Ronde douchekruk met een vaste hoogte van 
43 cm. Diameter zitting 33 cm. De zachte zitting is 
los verkrijgbaar. 

PR46073 vast --------
PR46065 zachte zitting licht blauw 
PR46067 zachte zitting licht grijs 

Douchestoel nylon rug 

b1 1SOkg 
�3,9� 
€ 24,95 
€ 24,95 

Deze douchestoel is gemaakt van plastic gecoate 
stalen buizen met een rugsteun van flexibel nylon. In 
hoogte verstelbaar van 45 - 60 cm. Inclusief uitsparing 
aan de voorzijde voor persoonlijke hygiëne. 
Afmeting: B 40 x D 35 cm. 

b1 115 kg 
PR46028 € 146,95 
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BAD, DO UCHE & TOI LET 

Verso Care douchekruk 

Stabiele douchekruk met 
afgerond roestvrijstalen 
frame en comfortabele 
anti-slip zitting. Verhoog
de armleuningen voor 
ondersteuning bij het 
opstaan en gaan zitten. 
Kl eur donkergrijs. 
Afmeting: B 54,9 x 
D 43,7 x H 62,3 cm. 
Zithoogte 48 cm. 

r1'1 1so kg
NB8750030 

Douchekruk 

Robuuste douchekruk 
gemaakt van plastic 
gecoate stalen buizen. 
De zitting zit aan het 
frame geklemd. Inclusief 
handgrepen aan beide 
kanten voor extra steun 
en stabiliteit. In hoogte 
verstelbaar van 45,7 - 61 cm. 
Afmeting zitting 38 x 33 cm. 

tij 160 kg
PR46010 

Opvouwbare douchekruk 

Lichtgewicht aluminium 
douchekruk met 
comfortabel gevormde 
plastic zitting. Voorzien 
van handgrepen voor 
extra steun. 

Opvouwbaar en 
eenvoudig op te 
bergen. Ook te 
gebruiken als badzitje. 
In hoogte verstelbaar 
van 37 - 41 cm. Breedte 48 cm. 

tTI 100 kg

PR46034 
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NORMBAU

€ 31 2,95 

€ 89,95 

€ 59,95 

DOUCHESTOELEN EN -KRUKJES 

Driehoekige douchekruk 

Handige aluminium 
douchekruk. Ruimte
besparend door de 
driehoekige vorm. 
De rubberen doppen 
voorkomen het schuiven 
van de kruk. In hoogte 
verstelbaar van 46 - 56 cm. 
Afmeting zitting: 
44 x 44 x 44 cm. 

f'yj 1 14 kg
PR46054 

Douchekruk 

, ATLANTIS 
IAt...... U'I' N 

Lichtgewicht douchekruk 
van aluminium met een 
ronde zitting. In hoogte 
verstelbaar van 35 - 52 cm. 
Diameter 33 cm. 

� 1 10kg
PR46032 

? :, -" ATLANTIS
... ....- �ION 

€ 59,95 

€ 44,95 

Luxe douchekruk met draaibare zitting 

Aluminium douchekruk 
met een draaibare kunst
stof zitting. De draaibare 
zitting maakt een transfer 
eenvoudiger en zorgt voor 
extra gemak en comfort 
bij het douchen. Inclusief 
handig opbergplateau om 
uw douchespullen bij de 
hand te hebben. In hoogte 
verstelbaar van 42 - 52 cm. 
Diameter zitting 34,5 cm. 

:.. m 1 14kg ATLANTIS
'Tl ... 

PR46055 

• 

€ 57,95 



BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES BAD, DOU C H E  & TOI LET

Opstap Prima 

Stap makkelijker in en uit bad met 
dit op stapje. Modulair systeem 
met losse delen waardoor u de 
ideale hoogte kunt bepalen. 
Anti-slip oppervlak voor extra grip. 
Eenvoudig in elkaar te zetten. 
Afmetingen: B 44,5 x D 35 cm. 
Set: bovenstuk H 5 cm + 2 losse 
delen H 2,5 cm. 
Losse verhoger H 2,5 cm. 

f'::ë1 318 kg 
PR46292 set 10 cm € 104,95 
PR46292-R losse verhoger € 26,95 

Haarwasbak opblaasbaar 

Ashby Step Two 

Een makkelijke en veilige manier 
om het bad in en uit te stappen. 
De anti-slip structuur verkleint de 
kans op uitglijden. De ene kant 
van het opstapje is 10 cm hoog 
en de andere kant is 1 5  cm hoog. 
Groot genoeg om er met beide 
voeten op te staan. 
Afmeting: 52 x 33 x 1 5  cm. 

f'11 190 kg 

PR46291 € 1 1 9,95 

Verstelbaar opstapje 

Een ideaal hulpmiddel om in en 
uit bad te komen. Het krukje is 
in hoogte verstelbaar en heeft 
veilige anti-slipdoppen. In hoogte 
verstelbaar van 20,5 tot 26 cm. 
Afmeting: 41 x 23 cm. 

f::tÎ 100 kg 

PR46293 € 57,95 

Haarwasbak voor rolstoel 

Eindelijk kunt u uw haren spettervrij wassen in bed. 
Geeft een comfortabele ondersteuning aan hoofd 
en nek tijdens het wassen van het haar. Deze luxe 
haarwasbak heeft twee opblaasunits en voorkomt 
spetteren. Inclusief afvoerslang van 1 1 9  cm. 
Afmeting: L71 x B 61 x H 15 cm 

Kunststof haarwasbak met nekuitsparing. Ideaal 
om zittend uw haren te wassen. Plaats voor de 
waterafvoer de achterkant van de haarwasbak in de 
gootsteenbak of wastafel. Inclusief 2 banden om de 
haarwasbak op zijn plaats te houden. Kleur wit/blauw. 
Afmeting 45 x 34 x 4 cm. 

PR45016 € 29,95 SU47090 € 29,95 

77



BAD, DOUCHE & TOI LET 

Bad- en schrobsponzen 

�·�-�TLANTIS ,.,. . 
Deze populaire 
sponzen zijn lever
baar m verschillende
modellen en leng
tes De schrobspons 
1s rond en heeft 
aan één z11de een 
golvende structuur 
Lengte 56 cm. 

PR45033 rond 
PR45034 gevormd 
PR45037 schrobspons 

Beauty badspons gebogen 

Deze badspons 
met gebogen steel 
1s ontworpen om 
het lichaam een-
voudig te bereiken 
en te reinigen. 
Inclusief zachte 
schuimrubber spons 

coetac· 

met een afneembare. wasbare hoes. 
Inclusief anti-slip handvat. Lengte 79 cm. 

ALM80210080 
ALM 80210104 extra hoes 2 stuks 

Wasband & -hand

Ideaal voor personen die door 
verminderde flexibiliteit hun rug 
en andere lichaamszones niet 
kunnen bereiken. De band heeft 
aan één kant een zachte badstof 
laag en voelt comfortabel aan bij 
het wassen Aan de andere kant 
zit een grovere schuimlaag die 
gebruikt kan worden om te scrub
ben. Goede gnp door de plastic 
handgrepen. Het b11passende 
washandje heeft net als de band 
een zachte badstof laag en een 
grovere schuimlaag 

Lengte van de band 80 cm '00 
Lengte inclusief handgrepen: 
94 cm. Breedte; 10 cm PR46051 
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€ 9,95 
€ 9,95 

€ 13,95 

€ 38,95 
€18,95 

BAD- EN DOUCHEACCESSOIRES 

Bad borstel 

Lichte badborstel waarmee 
u uw rug en benen beter 
kunt bereiken De zachte borstelharen reinigen uw 
huid zonder krassen. Aan de steel zit een ophanglus
waaraan de borstel opgehangen kan worden om te 
drogen. Lengte 38 cm. 

PR46052 € 16,95 

Beauty badspons 

<oetac· 

Deze badspons heeft een 
rechte steel en helpt personen 
met een beperkt bereik. Effectief 
wassen met een zachte schuimrubber spons 
gecombineerd met een afneembare, wasbare 
nylon hoes. Inclusief ant1-sl1p handvat 
Lengte 38 cm. 

ALM80210076 
ALM80210103 extra hoes 2 stuks 

€ 29,95 
€ 20,95 

Schapenvacht op steel 

€ 26,95 

Echte schapenvacht Geschikt voor 
wassen of poederen. De buigbare 
steel kan in elke gewenste hoek 
worden gebogen Lengte 61 cm. 
Afmeting schapenvacht: 
9,5 x 12,5 cm 

PR46050 € 31,95 
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Voetmatje met puimsteen 

Was uw voeten zonder naar voren 
te hoeven buigen. Te gebruiken 
in bad of douche en vast te zetten 
met de zuignapjes. Gebruik de 
puimsteen om uw voeten te 
scrubben. Lengte 28 cm. 

PR45061 € 14,95 

Bad kussen 

Opblaasbaar PVC badkussen met 
badstofvoering. Geeft verzachting 
tussen het bad en de huid. Vier 
zuignappen zorgen ervoor dat 
het kussen niet wegglijdt. 
Afmeting: L 51 x B 38 x H 5 cm 

PR45982 € 1 1 ,95 

Oorpompje 

Shower sandal 

Was uw voeten zonder te bukken. 
Ontwikkeld om uw gehele voet 
te wassen; tussen de tenen, hak, 
hiel en bovenkant van de voet. 
Met zuignapjes vast te zetten 
op de vloer. 

PR45095 € 49,95 

Opblaasbaar zitkussen bad 

-

Dit opblaasbaar zitkussen biedt 
comfort tijdens het baden. 
Vier zuignappen houden het 
kussen op zijn plaats. 
Afmeting: L 48 x B 48 cm 

PR46053 € 14,95 

Hulpmiddel voor het reinigen van 
het oor. In het oorpompje kan 
water worden ingebracht om de 
gehoorgang schoon te spoelen. 
Gemaakt van zacht PVC materiaal. 
BPA vrij. 

AC400003 € 5,00 

Teenwasser op steel 

Ideaal voor wassen tussen de 
tenen. Frame bedekt met een wit 
badstof hoesje. Buigbare steel. 
Lengte 71 cm. Inclusief twee 
hoesjes. 

PR46049 

Voetenborstel 

Ontworpen voor 
personen met een 
beperkte mobiliteit.
U kunt tussen uw 
tenen wassen zonder 
voorover te buigen. 
Inclusief 2 extra 
sponsjes en borstel 
voor uw voeten. 

-

PR45060 € 16,95 

€ 13,95 

1 
1 

Lotion/creme verdeler 

Breng lotions en crèmes aan en 
masseer tegelijkertijd uw huid. 
Naadloze, roterende kogels 
zorgen voor een gelijkmatige 
verdeling. Lengte 44 cm. 

PR45072 € 16,95 
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Beauty haarschrobber 

coetac· 

Personen met een beperkt bereik kunnen met 
deze haarschrobber zelfstandig hun haar wassen. 
De rubberen uiteinden masseren zachtjes de hoofd
huid. Het handvat is licht gebogen. Het rubberen 
anti-slip handvat zorgt voor een comfortabele grip. 
Totale lengte 36 cm, lengte handvat 25 cm. 

ALM80210078 € 29,95 

Kam en borstel met lange handgreep 

;·Q-�TLANTIS 
· � LIT� 

Kam en borstel met lange handgreep. Ergonomische 
kam en borstel met anti-slip handvat. Zorgt voor 
een maximaal bereik met minimale inspanning. 
Gemakkelijk te reinigen. Latexvrij. Lengte 38 cm. 

PR45014 
PR45015 

kam 
borstel 

€ 21,95 
€ 24,95 

Tandenborstel kunstgebit op zuignap 

Maak uw kunstgebit 
moeiteloos schoon met één 
hand. Deze dubbelzijdige 
borstel heeft twee zuig
nappen zodat de basis stevig 
vast blijft staan tijdens 
gebruik. De grote borstel 
heeft borstelharen op 
dezelfde lengte. De kleine 
borstel is afgerond voor 
moeilijk bereikbare plaatsen. 

PR45044 € 25,95 
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Shampoo cap 

Haar wassen zonder 
water te gebruiken! 
Maakt het haar 
schoon, fris en 
geurvrij. Inclusief 
conditioner. Plaats de 
Shampoo Cap op het 
haar en masseer de 
hoofdhuid. Eventueel 
in de magnetron op 
te warmen. Bevat 
geen alcohol. Voor éénmalig gebruik. 

PR45 1 1 0  

Beauty kam I borstel

€ 7,00 

De Beauty kam en borstel met lange steel zijn ideaal 
voor personen met een beperkte schouderfunctie. 
Door de gebogen vorm wordt de lijn van het hoofd 
gevolgd. Hierdoor kan het handvat vlakbij het hoofd 
gehouden worden zonder verlies 
aan kracht of bereik. 

ALM80210068 kam kort 31 cm 
ALM80210070 kam lang 37 cm 
ALM8021 0072 borstel kort 30 cm 
ALM8021 0074 borstel lang 36 cm 

coetac 

€ 26,95 
€ 29,95 
€ 29,95 
€ 29,95 

Dentamin flexibele tandenstokers 

Flexibele plastic tanden
stoker die niet breekt 
tussen de tanden. Met 
een klein haakje waardoor 
men ook achter de kiezen 
kan schoonmaken. 

� SO stuks 

BR6131 € 6,00 
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Nailmaid 

NailMaid, de veilige, ideale en eenvoudige manier 
om uw nagels te verzorgen. 

De NailMaid is een uniek hulpmiddel voor het vijlen 
van nagels. Het apparaat heeft geen gevaarlijke 
scherpe en roterende randen. De NailMaid werkt op 
batterijen (inbegrepen) en door de nagels in de 
groeven te plaatsen op de vijlschijf krijgt u mooie en 
gelijkmatige nagels. De nagellengte is te bepalen door 
de verschillende groeven. Geschikt voor éénhandig 
gebruik en voor links- en rechtshandige personen. 
Ook geschikt voor langere nagels door het gebruik 
van de speciale vormgevende profielsjablonen. 

Ideaal voor ouderen met een verminderde hand
spierkracht of personen met een beperking.
Ook geschikt voor jonge kinderen. 

PR4S099 € 59,95 

0 

1 • 

Beauty nagelvijlhouder Teennagelschaar op lange steel 

coetac 
, . . 

Door deze lange 
gehoekte teen
nagelschaar heeft 
u meer bereik en 
hoeft u niet ver 

0 

De zacht rubberen handgreep houdt de nagelvijl vast 
en ligt lekker in de hand. Ideaal voor personen met 
een beperkte grip. Geleverd met 3 standaard vijlen. 
Opening voor vijl 1,3 cm. 

voorover te buigen. De schaar heeft ergonomische 
gevormde handgrepen met soft-touch grip. Ligt 
comfortabel in de hand en verdeelt de kracht voor de 
knipbeweging over de pink, midden- en ringvinger. 

ALM80210082 

Nagelschaar op blok 

Nagelschaar op 
blok met zuignap
jes aan de onder
kant voor extra 

€ 13,95 

stabiliteit. Comfortabele grip door het brede vinger
plaatje. Afmeting blok: L 10 x B 5,6 x H 1,4 cm. 

PR63042 € 14,95 

PR63006 

Nagelborstel op zuignappen 

Schrobben met één hand. 
Zeer geschikt om nagels 
of kunstgebit te reinigen. 
De rubberen zuignappen 

€ 21 ,95 

zorgen dat de borstel op de meeste oppervlakken 
blijft zitten. Afmeting: L 10 x B 5,5 cm.

PR45045 € 7,95 
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Atlantis gipshoezen 

ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS 

Beschermt uw giks tijdens het douchen PR45080 PR45081 PR45086 
en baden. Gema kelijk aan te brengen. 
Meerdere malen te gebruiken. Niet 
gebruiken bij open en onbedekte wonden. 
Niet geschikt om mee te zwemmen. 

PR45080 volwassene heel been € 19,95 
PR45081 volwassene 1 /2 been € 16,95 
PR45083 volwassene hele arm € 16,95 
PR45084 volwassene 1/2 arm € 16,95 
PR45086 volwassene voet-enkel € 16,95 PR45084 

PR45087 volwassene hand € 1 1,95 
PR45088 kind 1/2 arm € 13,95 
PR45089 kind hele arm € 16,95 
PR45090 kind 1 /2 been € 16,95 
PR45091 kind heel been € 16,95 PR45088 PR45087 
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Limbo beschermhoes 

Limbo, dé waterdichte 
beschermhoes 

De LimbO beschermhoes is uiter
mate geschikt om gips, verband of 
protheses te beschermen tijdens 
douchen, baden en zwemmen. 
De neopreen elastische afsluiting 
is comfortabel en veroorzaakt 
geen drukplekken. Eenvoudig zelf 
aan te trekken en gaat minimaal 
de gipsdraagtijd mee. Verkrijgbaar 
in meerdere maten en lengtes. 

Art. nr. 
LIM20 
LIM25 
LIM60 

omschrïving ---

volwassene voet S 
volwassene voet M/L 
volwassene 1 /2 arm 
volwassene hele arm 
volwassene 1 /2 been S 

le�gte 
33 cm 
40cm 
53cm 
69cm 
73 cm 

LIM70 
LIM76 
LIMSO volwassene 1/2 been MIL 73 cm 
LIM100 volwassene heel been 96 cm 
LIM65 volwassene elleboog S 26 cm 
LIM75 volwassene elleboog M/L 26 cm 
LIMITT volwassene hand 30 cm 
LIFA23 kind arm 2-3 jaar 31 cm 
LIFA45 kind arm 4-5 jaar 43 cm 
LIFA67 kind arm 6-7 jaar 49 cm 
LIFA81 0  kind arm 8-10 jaar 59 cm 
LIBEM1113  kind 1/2 arm 11-13  jaar 43 cm 
LIFL3 kind been 3 jaar 53 cm ���������· 

LIFL45 kind been 4-5 jaar 58 cm 
LIFL67 kind been 6-7 jaar 61 cm 
LIFL810 kind been 8-10 jaar 73 cm 
LIBK11 1 3  kind 1/2 been 11-13 jaar 61 cm 

gipsomtre_k_�r�i�· s_ 
20 - 25 cm € 29,95 
23 - 24 cm € 29,95 
25 - 29 cm € 29,95 
30 - 39 cm € 31,95 
35 - 39 cm € 33,95 
39 - 54 cm € 33,95
52 - 65 cm € 37,95 
25 - 29 cm € 34,95 
30 - 39 cm € 34,95 
22 - 25 cm € 23,95
16 - 22 cm € 24,95 
16 - 22 cm € 24,95 
22 - 25 cm € 24,95 
22 - 25 cm € 27,95 
22 - 25 cm € 24,95 
25 - 34 cm € 27,95 
25 - 34 cm € 27,95 
35 - 39 cm € 29,95 
39 - 54 cm € 29,95 
35 - 39 cm € 27,95 

/L-im-b�O® 
Waterproof protectors 
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Anti-slip bad- en douchematten 

StayPut™ anti-slip bad- en douchematten

De StayPut"' bad- en douchematten zijn zacht 
en comfortabel. Waterdoorlatend met aan 
de bovenkant een lichte structuur en aan de 
onderkant sterke zuignappen voor houvast en 
ter voorkoming van valpartijen. 

De bad- en douchematten zijn uitgevoerd met 
het unieke PER®formance materiaal (Polymer 
Environmental Resin) van StayPut'M in combinatie 
met een antimicrobieel bestanddeel op basis van 
Silver Technology. Het PER®formance materiaal is 
niet-toxisch en rubber- en latexvrij. Vrij van nare 
geurtjes en giftige chemicaliën of gassen. 
Het 'Silver' bestanddeel stremt de groei van 
schimmel en bacteriën. Hoge anti-slip werking. 

Onafhankelijk getest door verschillende laboratoria. 

• Sterke zuignappen voor 
houvast en grip 

• Inclusief ophanghaak 

Anti-slip douchemat Anti-slip badmat Anti-slip douchemat hoek 

Afmeting: 50,8 x 50,8 cm 

PR45121-W wit 
PR45121-BL blauw 
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€ 24,95 
€ 24,95 

r 
Afmeting: 43 x 90 cm 

PR45120-W wit 
PR45120-BL blauw 

€ 32,95 
€ 32,95 

Afmeting: 59,7 x 59,7 cm 

PR45122-W wit € 27,95 
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Anti-slip rondjes & strips 

Deze zelfklevende anti-slip rondjes 
en strips ziJn speciaal ontworpen 
voor gebruik in natte ruimtes. 
Geschikt voor in bad, douche, 
badkamervloeren en andere 
oppervlaktes waar het regelmatig 
nat en glibberig wordt. 
Rol van 3 meter. 

;,ort'(°'j ,, ATLANTIS 
8ATHROOMSOLUflONS 

PR61668-D rondjes € 15,95 
PR6166 8-S strips € 15,95 

Anti-slip figuren 

Anti-slip bad- en douchematten 

. . " . - . . . . . . " - -
. . . - . . . . . . 

. . - . . " 
. . 

. . . . . " " " . . . " . " . . 
. . . . . . . . " - . 

PR45125 

Veilige douche- en 
badmatten met 
zuignappen. Gemaakt 
van milieuvriendelijk
en recyclebaar plastic. 
Bevat geen PVC, BPA 
of ftalaten. Leverbaar 
m diverse kleuren. 

Badmat 
PR45125-W 
PR45125-BL 
PR45125-LB 

Douchemat 

PR451 26-W 
PR45126-BL 
PR45126-LB 

PR45126 �·r:'·ÁTLANTIS 
' 8.t,TliAOOt,lS-0LUTf0"5 

7 5  x 35 cm 
badmat wit € 14,95 
badmat blauw € 14,95 
badmat licht blauw € 14,95 

54 x 54 cm 

douchemat wit € 15,95 
douchemat blauw € 15,95 
douchemat licht blauw € 15, 95 

Kleine badmat 54 x 35 cm 

PR45127 

PR451 27-W badmat klein wit € 13, 95 
PR45127-BL badmat klein blauw € 13,95 
PR45127-LG badmat klein lime groen € 13, 95 

Bad- en douchematten 

Deze rubberen bad- en douche
matten hebben een geribbeld 
oppervlak voor meer grip. De 
zuignappen zorgen ervoor dat 
de mat niet wegglijdt. Het water 
op de mat loopt vanzelf weg. 

PR45047 74 x 34 cm 

PR45051 53 x 53 cm 

€ 14, 95 

€ 15,95 

De vrolijke anti-slip figuren met zuignapjes 
zorgen voor extra veiligheid in bad of 
douche. Kleur blauw. 

-
-

- -
- -,,.,-

"0 �·0 ATLANTIS
DATI111100M$0lUTIONS 

PR46057 bigfoot 30 x 17,5 cm 
PR46056 voet 1 4  x 9 cm 

PR4605 8 ster 1 3  cm 

€ 8,95 
€ 8,95 

€ 8,95 � 2 stuks 

• 1 •
. .. ' • 
,, . . .

� 6 sruks 

1 - " - • . 
- . ' •. - . • 1 

\, . . ' . 
· ' · · . · " . ... . 

• 

� 6 stuks 
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Mobeli9 mobiele wandbeugels ����������� 

Geniaal, flexibel en vei l ig 
Het gepatenteerde Mobeli8 systeem van ROTH is 
een praktisch en overal toepasbaar hulpmiddel. 
De ideale en meest betrouwbare oplossing voor 
personen die niet mogen of willen boren! 

Alle wandbeugels zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal 
en getest volgens de huidige ISO 1 7966: 2016 standaard voor 
medische hulpmiddelen. Ze hebben een zeer grote hechtkracht 
(doorsnede zuignap 120 mm) en zijn in verschillende lengtes 
verkrijgbaar. Eenvoudig te bevestigen op een gladde, niet 
poreuze en vlakke ondergrond. De Mobelie mobiele wand
beugels zijn eenvoudig uit elkaar te halen en mee te nemen. 

De belastbaarheid wordt met maximaal gebruikersgewicht 
aangegeven. De mobiele wandbeugels zijn ontwikkeld ter 
ondersteuning van de natuurlijke beweging. Ze zijn niet 
ontworpen om het volledige lichaamsgewicht te dragen. 
De Mobeli• wandbeugels worden geleverd met veiligheids
indicator die de hechtkracht meet en controleert. 
Een veilig gevoel! 

Mobeli9 werkt voortdurend aan de uitbreiding van het product
assortiment. Denk aan wandbeugels, mobiliteitshulpen, 
ondersteuningssystemen, badwandverkorters, badbeugels 
en accessoires. 

MOBELJ® 
Werking van de Mobeli• 
veiligheidsindicator: 

Maximale veiligheid 

Attentie: De wandbeugel 
direct opnieuw vastmaken! 

De veiligheidsindicator test 
voortdurend het vacuüm. 
Wanneer de veiligheids
indicator in de hendel is 
verzonken, heeft de veilig
heidsbeugel de optimale 
trekkracht bereikt en is de 
greep volledig belastbaar. 

Als de veiligheidsindicator 
omhoog komt en het rode 
randje zichtbaar wordt, 
moeten de zuignappen 
ontkoppeld worden en 
opnieuw worden vastgezet. 

Deze uitvoering is tevens 
zeer geschikt voor personen 
met een beperkt gezichts
vermogen, omdat de veilig
heidsindicator bij vacuüm
verlies goed tastbaar is. 



Mobeli® wandbeugels 

Maat A en B 

MOB ELI®
PR45307 wandbeugel 
PR45312 wandbeug� 
PR45314 wandbeugel 

WANDBEUGELS BAD, DOU C H E  & TOI LET

maat A maat B tE prijs 
1 1 0  mm 330 mm 105 kg € 1 1 7,95 
210mm 430 mm 100 kg € 128,95 
350mm 570 mm 95 kg € 149,95 
650 mm 870 mm 95 kg PR45316 wandbeugel �------------------------� € 169,95 

PR45308 verstelbare wandbeug� 220 - 345 mm 440 - 565 mm 85 kg € 169,95 
PR45309 verstelbare wandbeugel 340 - 465 mm 560 - 685 mm 85 kg € 189,95 

440 - 565 mmPR45310 verstelbare wandbeugel ___ _ 660 - 785 mm ---- �5 kg € 199,95 
PR45311 verstelbare wandbeugel 
PR45315 wandbeugel chroomlook 
PR45317 wandbeugel chroomlook 

OuattroPower steun 

De OuattroPower biedt 
een stevige ondersteuning 
precies waar u die nodig 
heeft. Positioneer het 
OuattroPower systeem, haal 
de kiephendel over en klaar. 
Het Ouattro Power onder
steuningsysteem met vier 
zuignappen is een speciale 
constructie en vermindert 
trek- en schuifkrachten. 

_ 280mm 

maat 
PR45328 565 mm 
PR45329 met handgreep 565 mm 

665 - 790 mm 885 -1010 mm 80 kg € 209,95 
350 mm 
650 mm 

80 kg 
80 kg

570 mm 
870 mm 

--�� 
€ 399,95 
€ 406,95 

95 kg € 204,95 
95 kg € 234,95 
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Quattroplus mobiliteitshulp 

A 

B 

' �� 
- ' 

De OuattroPlus is de variant met een hogere belas
ting door de vier zuignappen en kan aan de muur
en in een hoek worden bevestigd. De geïntegreerde 
kruisverbindingen maken de OuattroPlus zeer flexibel. 
De OuattroPlus kan als horizontale trainingsstang 
worden gebruikt. 

rn 1 50 kg maat A maat B 
PR45320 200 - 325 mm 360 - 485 mm € 309,95 
PR45321 420 - 545 mm 280 - 625 mm € 316,95 
PR45322 665 - 790 mm 580 - 705 mm € 321,95 

QuattroPower ba
_

d
_
b
_

e
_

u
_

g�e
_

I�����-

Met het Ouattro Power systeem voor de badwand 
stapt u veilig in en uit bad. 

� BO kg

PR45324 maximale breedte 870 mm 
PR45326 maximale breedte 740 mm 

88 

€ 389,95 
€ 386,95 

Handrail met verstelbare hoek 

Deze mobiele wandbeugel 
is een unieke combinatie van 
een horizontale en verticale 
beugel in één. Dankzij de 
verstelbare hoek kan deze 
beugel in veel posities 
worden geplaatst en bijvoorbeeld gebruikt worden 
als hulpmiddel om uit het bad op te staan of als steun 
in de douchecabine. Grote actieradius en veelzijdig 
inzetbaar. Flexibel, kan eenvoudig omgezet worden 
naar een losse wandbeugel. Verkrijgbaar in een vaste 
en verstelbare versie. 

üj 
PR45354 vast 350 mm 95 kg € 249,95 
PR45342 vast 650 mm 95 kg € 283,95 
PR45355 verstelbaar 340 - 465 mm 85 kg € 299,95 
PR45343 verstelbaar 440 - 565 mm 85 kg € 299,95 

Scharnieren 

Creëer extra flexibiliteit door scharnieren tussen 
de zuignap en de handgreep in te voegen 

-
PR45336 RVS diagonale scharnierset 
PR45338 hoekverbindings-scharnierset 
PR45337 hoekverbindings-scharnierset 

voor OuattroPlus 

€ 123,95 
€ 76,95 

€ 92,95 
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KiephendelStop veiligheidsslot Zelfklevende RVS platen 

Door dit 
veiligheidsslot 
is de mobiele 
wandbeugel niet 
van het

_ ?p pervlak 
te verw11deren. 
Ideaal voor 
dementerende 
personen en 
kinderen. Ook ._ --........... fi 
ideaal voor 
beveiliging � 

d f 1 � 2stuks
tegen ie sta in 

Zelfklevende RVS 
platen. Ideaal om te 
gebruiken bij tegels 
kleiner dan 14 cm 
of oppervlakken die 
niet poriëndicht zijn. 
Verkrijgbaar per stuk 
of per paar. Afmeting 
145 x 145 mm. 

PR45345 er stuk 

�������� 

openbare ruimtes. PR45341 € 36, 95 PR45346 per paar 
€ 22,95 
€ 41 ,95 

Douchekophouder 

PR45349 

De instelbare douchekophouder is verkrijgbaar als 
vast model of met zwenkarm. 

PR45300 doucheko houder € 79, 95 
PR45349 douch��phouderi:!_let zwe�karm € 1 19, 95 

Handi stabiliteitsgreep 

Mobiele rubberen handgreep. Te gebruiken voor 
de stabilisatie van handen. Stevig vast te zetten door 
de zuignap aan de onderzijde. Ideaal voor personen 
met Parkinson, MS of spasmen. 

PR45357 € 56,95 

Douchearm 

De scharnierende douchearm met geïntegreerde 
rem is in iedere positie te plaatsen en zwenkt naar 
elke richting, afhankelijk van de montage. Het 
douchescherm voorkomt spatten en geeft privacy. 

PR45352 zonder gordijn L 72 cm € 259,95 
PR45303 met gordijn L 105 cm € 329,95 

Starterskit 

" 

• 

Geschikt voor ergotherapeuten. 

PR45356 € 199,95
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Mobeti• wandbeugel kindergreep ---

Deze mobiele wandbeugel is ideaal voor kinder
handjes. De diameter van de handgreep is 26 m m  
in plaats van de gebruikelijke 35 mm. 

m 
PR45318 wandbeugel (A} 170 m m  75 kg € 124,95 
PR45319 wandbeugel (A} 310 mm 75 kg € 1 39,95 

Wandbeugel kunststof 

Voor extra steun in badkamer, hal, 
trappengat, keuken, etc. Gemaakt 
van sterk kunststof (PVC). Extra 
grip door geribbeld oppervlak. 

• diameter buis 3,5 cm 
• afstand van de muur 7 cm 
• diameter afdekplaatje 8 cm 

t:d 100 kg 

WANDBEUGELS 

QuattroPower steun voor kinderen 

OuattroPower biedt ondersteuning voor kinderen bij 
het toilet. De diameter van de beugel is 26 mm en 
daarom ideaal voor kinderhandjes en gebruik in huis, 
kinderopvang en andere instellingen. Maat 565 mm 

rn 
PR45328-kind 60 kg € 372, 95 ---
PR45329-kind met handgreep 60 kg € 382, 95 

PR45712 25 cm € 13,95 � -à-
PR45716 35 cm € 15,95 .tl 
PR45718 40cm € 16,95 {\ ATLANTIS 
PR45724 SS cm € 18,95 

35 
80 BATHROOMSOLUTIONS 
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WANDBEUGELS BAD, DOU C H E  & TOI LET

lnox Care RVS steungreep Eco Care steungreep 

NORMBAU 
PÄSSION FOR CARE 

Stijlvolle RVS steungrepen van hoge kwaliteit. 
Onzichtbare montage dankzij de edelstaal 
rozetten (0 7 cm}. Diameter buis 3,2 cm.
Inclusief montagemateriaal. 

b1 11s kg 
-

NB2053030 30 cm 
NB2053040 40 cm 

€ 66,95 
€ 74,95 

Eco Care opklapbare muursteun 

NORMBAU 
PASS.ON FOI! CARE 

Deze sterke muursteun is gemaakt van roestvrijstaal 
en voorzien van een witte poedercoating. Eenvoudig 
omhoog te klappen, 22 cm vooruitspringend. 
Diameter buis 3,2 cm. RVS bevestigingsplaat (10 x 
25 cm} inclusief rozetten voor verborgen bevestiging. 
Montageset en toiletrolhouder zijn los verkrijgbaar. 

fi1 100 kg 
NB1447060 60 mem 
NB1447070 72,5 cm 
NB1447080 85 cm -------
NB 1449210 toiletrolhouder 
NB1470440 montageset 

€ 1 84,95 
€ 196,95 
€ 206,95 
€ 17,95 
€ 12,95 

NORMBAU 

Stevige RVS steungrepen voorzien van een witte 
poedercoating. De bevestigingsrozetten zijn 
voorzien van nylon voor een vlakke wand montage. 
Onzichtbare montage door 0 7 cm afdekrozetten. 
Diameter buis 3,2 cm. Inclusief montagemateriaal. 

r.d 175 kg
- --
NB1453030 
NB1453040 
NB1453050 
NB1453060 

30 cm 
40cm 
50cm 
60cm 

Wandbeugel Prima 

Deze sterke wand-
beugel is gemaakt 
van een uit één stuk 
gegoten kunststof, 
versterkt door een 
interne buis van 

€ 39,95 
€ 46,95 
€ 51,95 
€ 59,95 

aluminium. Voorzien van zacht anti-slip materiaal voor 
een betere grip, ook als de handen nog vochtig zijn. 
Kleur wit. Ook in de kleur wit/groen verkrijgbaar. 
Exclusief montagemateriaal. 

b1 160kg 
PR60288 
PR60289 
PR60290 
PR60291 
PR60292 
PR60293 

30cm -- --
40 cm 
45 cm 
60 cm 
33 cm gehoekt 

__ 40_ c� gehoekt 

€ 21,95 
€ 22,95 
€ 23,95 
€ 29,95 
€ 23,95 
€ 31,95 
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Wandbeugel opklapbaar 

Deze opklapbare toiletbeugel van gecoat staal biedt 
ondersteuning rondom het toilet. In opgeklapte stand 
vergrendelt de steun. De muurplaat wordt op 6 pun
ten aan de muur bevestigd. Inclusief toiletrolhouder. 
Lengte 76 cm. 

td 125 kg � --! ÁTLANTIS 
... � 

PR50070 € 54,95 

OVERIGE ONDERSTEUNING 

Toiletframe 

I n  hoogte verstelbaar aluminium frame met comfor
tabele armsteunen. Dit lichtgewicht toiletframe is 
een vrijstaand model en plaatst u rondom het toilet. 
Biedt de gebruiker ondersteuning bij het opstaan. 
In hoogte verstelbaar van 66,5 - 76 cm. 

tD 125 kg
PR50305 

_. A 
, ...; ATLANTIS 

.... �IJ1IOl'G 

€ 99,95 

Opvouwbare toiletsteun 
____________ _ 

Grijppaal met handgreep

Opvouwbare en in hoogte ver
stelbare toiletsteun. Eenvoudig te 
plaatsen en op te bergen. Voor
zien van een voetsteun zodat het 
frame stabiel blijft staan tijdens het 
opstaan en gaan zitten. Inclusief 
zachte armsteunen. Draagtas is 
los verkrijgbaar. Verstelbare 
hoogte 62- 74 cm. 
PR50303 
PR50303-B draagtas 

€ 169,95 
€ 52,95 

Optimal toiletarmleuning �����������������-
Optima! is een elegante opvouw
bare steun. De poot zorgt voor 
stabiliteit en door de kleine 
muurbevestiging kunt u de 
leuning vlakbij het toilet 
monteren. Optima! is eenvoudig 
tegen de muur aan te vouwen en 
blijft opgevouwen tot u hem met 
de grijze hendel naar beneden 
laat. Afmeting: L 73,5 x H 80 cm. 

DJ lSOkg
ALM80303006 € 168,95 
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coetac· 

·---..-"""""":· 
Deze grijp
paal met 
handgreep 
maakt op
staan vanuit 
een bank, 

toilet of bed makkelijk! 
De handgreep is op vier 
verschillende hoogtes 
vast te pakken zodat u 
tot staande positie kunt 
komen. De zwenkbare 
handgreep klikt iedere 
45 graden vast. De 
grijppaal kan in vrijwel 
elke gewenste ruimte 
geïnstalleerd worden. 
Monteerbaar, maar ook te 
klemmen tussen plafond 
en vloer. In hoogte verstel
baar van 200 tot 305 cm. 
Kleur wit. m 136kg
PR60228 € 299,95 



OPVANG SYSTEMEN BAD, DOU C H E  & TOI LET 

Commode opvangsystemen 

Alle Commode opvangzakken bevatten 
een vocht- en geurabsorberende pad. 

Vloeistoffen worden omgezet in een 
gelachtige substantie en nare geurtjes worden 
geabsorbeerd. Door de handige treksluiting 
kan de opvangzak samengetrokken en 
snel verwijderd worden. Hierdoor komt de 
patiënt of verzorger niet in aanraking met 
l ichaamsvloeistoffen en wordt de kans op 
besmetting en infecties geminimaliseerd. 
Tevens leidt dit tot minder lekkage en morsen 
en dus minder schoonmaakwerkzaamheden. 

Commode bedpan &
toiletemmer opvangsysteem 

De set bevat een bedpan en zes opvangzakken. 
De super absorberende pad in de opvangzak kan in 
minder dan 30 seconden vloeistoffen tot maar liefst 
700 ml in gel veranderen. De opvangzakken zijn 
geschikt voor zowel bedpannen als toiletemmers. 

COM1 100 bedpanset - bedpan & 6 zakken € 20,95 
COM1000 bed anzakken - 20 stuks € 19,95 

Commode urinaal opvangsysteem 

De set bevat een urinaal met handvat en zes urinaal
zakjes. De absorberende pad kan vloeistoffen tot 
650 ml in gel veranderen. Geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen. Door de brede opening wordt 
knoeien of lekken voorkomen. Door het praktische 
handvat is de urinaal eenvoudig te gebruiken en kan 
deze bovendien aan het bed worden gehangen. 

COM2100 urinaalset - urinaal & 6 zakken € 20,95 
COM2000 urinaalzakken - 20 stuks € 19,95 

Commode braakset opvangsysteem 

De set bevat een opvangbakje met handvat en zes 

Commode 

/ 

jJ 

braakzakjes. De super absorberende pad kan in minder �=��-��� 
dan 30 seconden vloeistoffen tot maar liefst 600 ml 1 in gel veranderen. Het setje is ideaal voor gebruik in 
zorginstellingen, thuis of onderweg. 

COM3100 braakset- opvangbakje & 6 zakken € 19,95 
COM3000 braakzakken - 20 stuks € 24,95 
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BAD, DO UCHE & TOI LET TOILETFRAMES 

Prima toiletframes 

Het Prima toiletframe geeft extra steun en stabiliteit 
bij het opstaan of gaan zitten op het toilet. 

Eenvoudig over het toilet te plaatsen en te gebruiken als vrijstaande 
toiletverhoger. In combinatie met een toiletemmer en houder ook te 
gebruiken als toiletstoel. Geschikt voor elk type toiletpot, inclusief 
vierkante toiletten en bidets. 
Er zijn verschillende modellen. 
Bij het Classic frame heeft u keuze 
uit twee zittingen. De Classic 
zitting is een plat model en 
gevormd voor extra comfort. 
De Superior zitting heeft dezelfde 
eigenschappen inclusief een 
verlaagde rand aan de binnenkant 
van de opening waardoor deze in 
de toiletpot valt. 

5'j 190 kg 
Prima Superior toiletframe 
Frame inclusief Superior zitting. 

PR50311 € 89,95 

94 

Het Hoefijzer frame en zitting 
bieden extra comfort aan manne
lijke gebruikers door de open 
voorkant. Beide frames zijn in 
hoogte verstelbaar. De zittingen 
zijn autoclaveerbaar. 

In hoogte verstelbaar: 
zitting: 41 - 61 cm 
frame 61 - 81 cm 

t:;j 190 kg 
Prima Classic toiletframe 
Frame inclusief Classic zitting. 

PR50310 € 82,95 

tii 190 kg 
Prima Classic toiletstoel 
Frame inclusief Classic zitting, 
toiletemmer en houder. 

PR50313 € 127,95 

1 
tl'.] 190kg
Prima Hoefijzer toiletframe 
Frame inclusief Hoefijzer zitting. 

PR50312 € 86,95 

Prima Toiletemmer en houder 
Losse toiletemmer en houder om 
de toiletverhoger te veranderen in 
een complete toiletstoel. 

PR50315 € 44,95 



 BAD, DOU C H E  & TOILET

Toiletstoel Swift toiletstoel multifunctioneel 

Deze stijlvolle toiletstoel 
heeft een waterafstotende, 
zachte en comfortabele 
bekleding. De ergonomi
sche rugleuning en sterke 
armleuningen zorgen voor 
een goede ondersteuning. 
Verkrijgbaar in 2 modellen 
en 2 verschillende kleuren. 

Afmetingen: 
Breedte: 60 cm. 

rn 135kg

Hoogte: 
Vast model: 83 cm, 
hoogte zitting 48 cm. 
Verstelbaar model: 
81 tot 96 cm, hoogte 
zitting 46 tot 61 cm. 

PR50545 blauw verstelbaar € 149,95 
€ 149,95 
€ 124,95 
€ 124,95 

PR50543 lichtgrijs v�rst�lbaar 
PR50545-S blauw vast 
PR50543-S 
PR50544 

Toiletstoel club 

Deze toiletstoel Club 
heeft een goede prijs/ 
kwaliteit verhouding. 
Het frame is gemaakt 
van gecoat metaal en 
de zitting, rugleuning en 
armsteunen zijn bedekt 
met een waterafstotende 
zachte bekleding. De 
toiletemmer kan via de 
bovenkant geplaatst en 
verwijderd worden. 
Kleur blauw. 

Totale hoogte 83 cm. 
Zithoogte 50 cm. 
Gewicht 7 kg. 

HE320023 

€ 17,95 

F:.ri nokg
€ 104,95 

co etacg 
Creating PossèM1111es 

Een multifunctioneel 
drie-in-één product: 
kan ingezet worden als toiletstoel, douchestoel 
en vrijstaande toiletverhoger. Zeer comfortabel 
en wordt standaard met zit- en rugbekleding en 
toiletemmer geleverd. De toiletemmer heeft een 
goed afsluitende deksel welke automatisch sluit 
wanneer de toiletemmer wordt uitgenomen. 
In hoogte verstelbaar van 42 - 57 cm. 
Breedte zitting 54 cm. 
Breedte tussen armsteunen 45 cm. 
Totale breedte 56 cm. h9 130 kg
ALM81702030 € 279,95 

Toiletstoel mobiel 

b1 110kg 
Verrijdbare toiletstoel met afneembare en wegklap
bare voetsteunen. Inclusief twee geremde wielen en 
een afdekplaat voor de zitting. De kleur van het frame 
is blauw. Het chromen frame kan als toiletstoel of 
toiletverhoger over het toilet gebruikt worden. De 
armsteunen zijn naar beneden te halen voor de transfer. 

PR50585 € 199,95 

95

- € 5 op alle toiletstoelen



BAD, DO UCHE & TOI LET TOILETVERHOGERS 

Etac My-Loo toiletverhoger vaste montage 

Etac My-Loo is een comfortabele en gebruiksvriendelijke toiletverhoger, 
vastgemonteerd op de plaats van de normale toiletbril. Verkrijgbaar 
met of zonder unieke, gepatenteerde toiletarmsteunen. Geschikt voor 
de meeste toiletpotten. Stelt personen met beperkte mobiliteit of even
wichtsproblemen in staat om zelfstandig en veilig naar het toilet te gaan. 
De verhoogde toiletbril en stabiele armsteunen maken het zitten en op
staan eenvoudiger. Bij weinig ruimte in de badkamer kan er ook gekozen 
worden om één of twee armsteunen (tijdelijk) te demonteren. 
Verkrijgbaar in vijf uitvoeringen, zithoogtes van 2 ,  6 en 10 cm en met of 
zonder armsteunen. Inclusief bril en deksel. Voor extra comfort is er een 
zachte zitting los verkrijgbaar. 

coetac� 
Crea11ng Poss1b1lines 

• 

ALM80301 510 2 cm  met armsteunen € 299,95 -------
ALM80301511 6 cm  met armsteunen 
ALM80301512 1 0 cm met armsteunen 
ALM80301513 6 cm 
ALM80301514 1 0 cm 
ALM80301604 zachte zitting 

My-Loo toiletverhoger 

Crea1ong Poss1b•l1ues 

De Etac My-Loo is een functionele en comfortabele 
toiletverhoger. De zachte lijnen en de grote opening 
maken de toiletverhoger geschikt voor de meeste 
gebruikers. Snel en gemakkelijk te installeren en 
eenvoudig schoon te maken. Verkrijgbaar in 
2 hoogtes met of zonder deksel. 

� 190kg
ALM80301520 6 cm 
ALM80301521 10 cm 

ALM80301522 6 cm met deksel 
ALM80301523 10 cm met deksel 

96 

€ 66,95 
€ 66,95 

€ 77,95 
€ 77,95 

_€ 299,95 

r 

€ 299,95 
€ 192,95 
€ 192,95 

€ 95,95 

' 



TOILETVERHOGERS BAD, DOU C H E  & TOI LET

Atlantis toiletverhoger 

-

Deze toiletverhoger van polypropyleen is duurzaam 
en sterk en wordt stevig vastgezet met twee 
verstelbare klemmen. Door de gladde afwerking 
is de toiletverhoger eenvoudig te reinigen. 
Autoclaveerbaar. Verkrijgbaar met of zonder deksel 
en in 5, 1 0  of 1 5  cm hoogte. 

Voor extra comfort is er een zachte toiletzitting 
verkrijgbaar. Eenvoudig op de toiletverhoger te 
bevestigen met een kliksysteem. 

Toiletverhoger compleet 

Deze toiletverhoger met deksel wordt bevestigd op 
de plaats van de normale toiletbril en kan op drie 
verschillende hoogtes ingesteld worden: 8 cm, 1 0  cm 
en 13  cm. De robuuste armleuningen bieden steun en 
zijn opklapbaar om de transfer te vergemakkelijken. 
Breedte 58,5 cm, zitbreedte 38 cm. 
Breedte tussen de armleuningen 48 cm. 

ffi 130 kg 

PR50548 € 154,95 

" ; ' --i jt'JÁTLANTIS .� BATHROOMSOLUTIONS 

bi 200 kg 

PR50922 5 cm € 33,95 
PR50924 1 0  cm € 35,95 
PR50926 1 5  cm € 37,95 
PR50922-l S em met deksel € 43,95 ------
PR50924-l 10 cm met deksel € �4,95 
PRS0926-l 1 5  cm met deksel € 47,95 
PR50932-GR zachte toiletzitting licht g!:_ijs € 32,95 
PR50932-Bl zachte toiletzitting licht blauw € 32,95 

Contact Plus toiletverhoger 

Deze zachte toiletver
hoger van polyurethaan 
is hygiënisch en 
beschermt tegen 
bacteriën. Past op de 
meeste toiletpotten 
zonder gereedschap. 
Inclusief uitsparing aan 
de voorzijde voor per
soonlijke hygiëne. 

PR50001 1 1  cm 
PRS0001-14 14 cm 

Zachte toiletverhoger 

Een zachte en 
comfortabele toilet
verhoger, gevuld met 
schuimrubber en voor
zien van een wasbare 
witte vinylhoes. Met 
klittenband te fixeren 
aan eigen toiletbril. 

f"ï'Î 1ss kg 

€ 89,95 
€ 94,95 

,'� �TLANTIS 
au-oc>MSOLIJT'IOM5 

PR50646 
PR50647 

5 cm € 34,95 
1 0  cm € 44,95 ------------'---
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BAD, DO UCHE & TOI LET HULPMIDDELEN VOOR TOILET 

Squat-n-Go opvouwbaar toiletkrukje Zachte toiletzitting 

Bedpan kunststof 

Kunststof bedpan 
inclusief deksel. 

RE08480229 

Bidet kunststof 

0 3' cm

€ 14,95 

Een handig hulpmiddel voor het 
wassen van het onderlichaam. 
Het bidet past in de meeste 
toiletten. Niet te gebruiken in 
combinatie met een toiletverhoger. 

PR50006 € 1 1 ,95 

Easywipe 

De Easywipe is handig voor 
personen met een beperkte 
reikbaarheid. De Easywipe grijpt 
het toiletpapier stevig vast en 
verwijdert het door het indrukken 
van de knop aan de achterkant. 
Te gebruiken met toiletpapier of 
vochtige doekjes. Het opvouwbare 
model wordt geleverd met een 
opbergbox. Lengte 38 cm. 

98 

Het Squat-n-Go toiletkrukje zorgt 
voor een natuurlijke en gezonde 
toilethouding. Plaats het krukje 
voor het toilet en zet uw voeten 
op het krukje terwijl u op het 
toilet zit. Het vermindert persen 
en verkleint de kans op constipatie 
en aambeien. 

OP1500 € 24,95 

Bedpan RVS 

Roestvrijstalen bedpan inclusief 
deksel. 

RE08480212 € 59,95 ------

Zachte schuimrubberen toilet
zitting voorzien van een wasbare 
vinylhoes. Eenvoudig over eigen 
toiletbril te plaatsen en blijft op 
zijn plaats d.m.v. een inkeping. 

PR50648 

Kunststof bedpan 
met deksel 

€ 16,95 

Ergonomisch gevormde bedpan 
gemaakt van stevig kunststof. Door 
de schuin aflopende voorzijde is 
de bedpan gemakkelijk onder de 
gebruiker te plaatsen. Inclusief 
handvat en los deksel. 
Afmeting 42 x 29,5 x 2 / 1 1 ,5 cm. 
Autoclaveerbaar. Kleur wit. 

SU47173 € 16,95 

PR50562 

PR50562 € 68, 95 
PR50562-F opvouwbaar, lengte 

in box 22 cm € 76,95 



HULPMIDDELEN VOORTOILET BAD, DOU C H E  & TOI LET

Urinaal Urinaal houder 

Handige urinalen voor zowel 
mannen als vrouwen. Inclusief 
maatvoering en voorzien van 
sluitdop. Te reinigen tot 80°C. 
Deze urinalen passen in urinaal
houder PRSOS66. 

PR50564 man, melkwit 
transparant PR50564-H   man,  

PR50565       vrouw, melkwit 

Ursec urinaal man 

tl 1 L

Het lekvrije Ursec urinaal heeft een 
unieke terugloopbeveiliging zodat 
er geen vocht uitloopt als de 
urinaal omrolt. Eenvoudig in ge
bruik en goed zichtbaar vanwege 
het "Glow in the dark" handvat. 
Gemaakt van helder kunststof en 
inclusief maatvoering. 

-------
SU47295 urinaal € 74,95 
SU47320 urinaalhouder € 12,95 

Uribag 

PR50564 

Urinaal voor mannen 

Deze melkwitte urinefles met 
blauwe dop heeft een handig 
handvat. Eenvoudig te legen. 
Niet autoclaveerbaar. 

@jD 900ml

PR50558 € 5,00 

Uri neflesborstel 

Handige borstel voor het reinigen 
van urinalen. Gevormd model. 
Lengte 45 cm. Diameter borstel 
6 cm .  

SU47350 € 6,00 

Handig en herbruikbaar urinaal voor 
onderweg. Bestaat uit een kunststof koker 
met anti-lekdop en een opvouwbare 
latex opvangzak. Na leging en reiniging 
(met water en/of zeep) vouwt u de 
opvangzak weer eenvoudig terug in de 
koker. Verkrijgbaar in een herenmodel en 
anatomisch gevormd damesmodel. 

Urinaalhouder 
gemaakt van 
geplastificeerd 
metaal. Met haak 
eenvoudig aan bed 
te bevestigen. 

PR50566 

-.... 

€ 12,95 

Urineschuitje vrouw 

Een urineschuitje met afsluitdop 
voor vrouwen. Zowel zittend als 
liggend te gebruiken. 
Autoclaveerbaar. Eiil 
PR50004 

P-Guard 

De P-Guard voorkomt 
onhygiënische onge
lukjes tijdens het 
zittend plassen 
bij mannen. 
Het kunststof 
bakje zorgt 
ervoor dat 
de urine 
terug de 
wc in loopt. 

PR50341 

URISOO 

UR1 000 man 
UR1500 vrouw 

t=....J- 1l

€ 24,95 

€ 43,95 

tl 1, 1l

€ 23,95 
€ 25,95 
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€ 6,00 
€ 6,00 

€ 6,00 



SLAAPKAMER AANKLEDEN 

Ritsring opener 

IJzeren ring voor de ritssluiting 
waardoor u meer grip heeft. 
Ideaal voor personen met reuma, 
beperkte handvaardigheid of een 
slecht knijpvermogen. 

� 3 stuks 

PR55049 € 5,00

De Sliplift is een handig hulp
middel om uw slip aan en uit te 
trekken. Geschikt voor personen 
die moeilijk hun voeten kunnen 
bereiken, zoals bij heup- of rug
problemen, obesitas en artrose. 
Ook een handig hulpmiddel 
voor zwangere vrouwen. 

AL71433 € 57,95 
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Ritsring opener/sluiter 

Plastic ring voor aan de ritssluiting 
zodat u eenvoudig uw rits kunt 
openen en sluiten. 
Diameter 2,5 cm. 
Kleur zwart. 

� 6 stuks 

PR55021 € 1 1,95 

Aankleedstok 

Deze lichtgewicht aankleedstok 
met geplastificeerde duw- en 
trekhaak helpt u bij het aan-
en uittrekken van shirts, jasjes, 
broeken en sokken. Ideaal voor 
personen met een beperkte 
mobiliteit. 

PR55030-18 46 cm 
PR55030-27 69 cm 

€ 7,95 
€ 7,95 

Knopenhaak 

Handig hulpmiddel om knopen 
vast te maken en ritsen te 
openen/sluiten. Voorzien van 
een roestvrijstalen haak aan 
de ene zijde en een C-vormige 
haak aan de andere zijde. 

PRSSOSO € 7,95 

Good Grips knopenhaak 

De knopenhaak maakt uw knopen 
eenvoudig vast. Het verdikte 
handvat is gemaakt van rubber
achtig materiaal en heeft flexibele 
ribbels die comfortabel zijn voor 
elke greep. 

PR55020 € 15,95 



Krul veters 

Door de elastische krulveters 
kunnen schoenen aan- en uitge
trokken worden zonder te strikken 
en blijft de schoen goed zitten. 
De krulveters kunnen losser of 
vaster gemaakt worden. Past door 
maximaal acht paar vetergaten. 

� 4 sttJks 

PR55001 
PR55002 
PR55003 
PR55004 

zwart 
bruin 
wit 
blauw 

€ 7,95 
€ 7,95 

€ 7,95 
€ 7,95 

Schoenlepel met veer 

Luxe, metalen schoenlepel waarbij 
net boven de lepel een veer zit 
waardoor de schoenlepel buigt en 
makkelijk achter de hiel te plaatsen 
is. Comfortabel handvat. Inclusief 
ophanghaak. Lengte 59,5 cm. 

PR55051 € 19,95 

AANKLEDEN SLAAPKA M E R

Elastische schoenveters 

Deze elastische schoenveters 
zorgen ervoor dat een strikschoen 
een instapper wordt. Door de 
elasticiteit kunnen schoenen aan
en uitgetrokken worden zonder 
te strikken. Lengte 61 cm. 

� 4 stuks 

PRSSOOO zwart -
PR55022 bruin --
PR55023 wit 

Good Grips schoenlepel 

Stevige stalen schoenlepel. Het 
handvat is gemaakt van latexvrij 
rubberachtig materiaal voor een 
goede grip. Ideaal voor personen 
met verminderde spierkracht en 
mobiliteitsproblemen. 
In 2 lengtes verkrijgbaar. 

PR55010 46 cm 
PR55011 61 cm 

€ 21,95 
€ 24,95 

RVS schoenlepel 

Hoogwaardige stalen schoenlepel. 
Zorgt ervoor dat u uw schoenen 
gemakkelijk aan kunt trekken. 
In verschillende kleuren en 
2 lengtes verkrijgbaar. 

PR55053 31 cm zilverg_!js 
PR55053-BL 31 cm blauw 
PR55053-RD  31 cm bordeaux 
PR55053-WI 31 cm wit ---
PR55054 58 cm zwart 
PR55054-GR 58 cm grijs 
PR55054-WI 58 cm wit 

__ € 4,95 
€ 7,95 
€ 7,95 
€ 7,95 

Kunststof schoenlepel 

Schoenlepel met gebogen 
handvat voor een comfortabele 
grip. De haak kan gebruikt 
worden om sokken op te trekken. 
Lengte: 41 cm. 

PR55028 € 5,00 
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€ 7,00 
€ 7,00 

€ 7,00 

€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 



SLAAPKAMER AANKLEDEN 

Easy Pull sokaantrekker 

De Easy Pull sokaantrekker heeft 
een flexibele kern waardoor deze 
zich goed naar uw voet vormt. 
De lange lussen aan het eind van 
de sterke bandjes (81 cm) zijn 
ideaal voor personen met weinig 
grip. De voering is van nylon 
dus uw voet glijdt er gemakkelijk 
in. De buitenkant is van badstof 
waardoor de sok of kous goed 
blijft zitten. 

PR55005 € 15,95 

Sokaantrekker met 
telescopische hendels 

Ideaal hulpmiddel voor het aan
trekken van sokken en kousen 
waardoor bukken onnodig is. De 
sokaantrekker heeft telescopische 
hendels. De unieke vorm van het 
flexibele gedeelte houdt de sok 
op de sokaantrekker tot de sok 
over de voet getrokken is. Hendels 
verstelbaar van 39 - 58,5 cm. 

PR55318 € 18,95 
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Sokaantrekker 

De unieke vorm van de flexibele 
sokaantrekker houdt de sok op 
de sokaantrekker tot de sok over 
de voet getrokken is. Gebruik van 
twee handen vereist. 

PR55319 € 6,00 

Aantrekhulp steunkousen 

Deze aantrekhulp maakt het 
gemakkelijk om uw steunkousen 
aan te trekken. Plaats de kous over 
de middensteun, steek 
de tenen erin en trek de kous 
in één beweging op. 
Gemaakt van staal met een 
gladde plastic afwerking. 

PR55321 € 51,95 

Pantyaantrekker ----

De pantyaantrekker is identiek aan 
de sokaantrekker, maar heeft twee 
muilen. De lange aantrekbanden 
kunnen op maat geknipt worden. 

PR55320 € 12,95 

Soek-Assist 

Hulpmiddel om eenvoudig sokken, 
kousen en licht elastische kousen 
aan te trekken. Met de Soek-Assist 
trekt u de sok op tot op de kuit in 
plaats van tot aan de enkels. Door 
het vlakke oppervlak rolt de Sock
Assist niet weg. Plakt niet aan de 
huid. Voorzien van twee touwen 
met handvat. De lengte (61 cm) 
kan op maat worden afgeknipt. 
Geschikt voor brede voeten. 

PR55024 € 29,95 



AANKLEDEN SLAAPKA M E R

Quickshoelaces 

De snelste & meest praktische manier
om uw veters te strikken 

Schoenen met veters zijn niet voor 
iedereen ideaal. Om ze te strikken 
heeft u beide handen nodig, wat 
het voor sommige personen erg 
moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. 
Quickshoelaces zijn de oplossing! 

Quickshoelaces zijn elastische 
veters met een ring die u van boven 
naar beneden door de gaatjes van 
uw schoen steekt. Vervolgens knipt u 
de veter af op de gewenste lengte. De 
veter heeft een universele lengte van 1 ,2 m 
en past in alle veterschoenen. Clip de veter met één hand vast 
aan de metalen knopjes die u in de bovenste vetergaatjes van 

@ 
uw schoen bevestigt - en klaar. De veters zijn door iedereen te dragen: kinderen, personen met 
beperkingen, blinden en/of slechtzienden en ouderen. Geschikt voor éénhandig gebruik. 
Verkrijgbaar in drie collecties en in allerlei verschillende kleuren. 

Casual: € 19,95 

Casual collectie 
met metalen knopjes 
051000 rood 
051010 blauw 
051020 bruin 
051030 
051040 
051050 
051060 
051070 
051080 
051090 

crème 
grijs 
donkerblauw 
zwart 

paars 
tur uoise 
violet 

051100 wit 
051 1 1 0  geel '-------
051 120_ g�d 
051130 brons 
051140 zilver 

Prestige:€ 24,95 

Prestige collectie 
met goud vergulde knopjes 
053000 goud 
053010 donkerblauw --
053020 zwart 
053030 paars 
053040 wit 
053050 tur:guoise 
053060 violet 
053070 neon roze 
053080 brons 
053090 zilver 

- -� 
_.... 

�>> ': ... <<� 
• . ' . , 

Neon:€ 19,95 

Neon collectie 
met metalen knopjes 

052000 neon groen 
052010 neon oranje 
052020 neon roze 
052030 neon 9eel 
052040 neon rainbow 

• 
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s LAAP KAMER HOOFDKUSSENS 

Medizon hoofdkussen - anti epilepsie 

Dit speciale 
kussen is door
adembaar en 
zeer geschikt 
voor personen 

Jantje 

Handig kussentje om 
te gebruiken voor 
positionering in zowel 
bed als stoel. Het kus-met epilepsie en andere specifieke doelgroepen. Ook 

geschikt voor personen met overmatige transpiratie. 
De vulling bestaat uit CMHR polyschuimstaafjes. 
Inclusief een vaste katoenen hoes. Om de werking 
van het hoofdkussen te behouden, wordt het gebruik 
van een normale kussensloop afgeraden. 

sentje is gevuld met CMHR polyschuimstaafjes 
en is zacht, ventilerend en drukverdelend. Inclusief 
incontinentiehoes met rits. Zeer geschikt voor de 
zorgsector. Het kussentje is wasbaar op 90 °C, 

Afmeting: 60 x 70 cm. 
de losse incontinentiehoes op 60 °C. 
Afmeting: 35 x 40 cm. 

00 
ST610 € 72,95 ST620A 

Harley hoofdkussens 

Met een Harley hoofdkussen neemt u een ontspannen slaaphouding aan. 
Wanneer het hoofd goed ligt, zullen ook de nek en rug ontspannen. 
Harley hoofdkussens zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Harley Original 
en Harley Designer. 

Harley Original: Harley Designer: 
• gegoten polyurethaan schuim

voor extra ondersteuning 
• gegoten visco-elastisch schuim

voor betere drukverdeling 
• anatomisch gevormd 
• optimale ventilatie 
• ongeëvenaard comfort 

• anatomisch gevormd
• optimale ventilatie
• ongeëvenaard comfort 
• drukverlagend

Beide uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar als reiskussen. Klein dus 
makkelijk mee te nemen met de bijgeleverde draagtas. 2 jaar garantie. 

SP14000 original Standaard 45 x 32 x 13 cm € 42,95 
SP14006 original Plus 51 x 36 x 13 cm € 42,95 
SP14056 original Lo-Line 45 x 32 x 10 cm € 36,95 
SP14280 original Lo-Line Plus 51 x 36 x 10 cm € 44,95 
SP14059 designer Standaard 43 x 32 x 13 cm € 69,95 
SP14003 designer Plus 51 x 36 x 1 3 cm  € 72,95 
SP14077 designer Lo-Line 45 x 32 x 10 cm € 59,95 
SP14281 designer Lo-Line Plus 51 x 36 x 10 cm € 72,95 
SP14079 original reiskussen € 49,95 
SP14080 designer reiskussen € 49,95 
SP14002 losse hoes Standaard kussen € 11 ,95 
SP14033 losse hoes Plus kussen € 1 1,95 
SP14135 losse hoes Lo-Line kussen € 1 1,95 
SP14318 losse hoes Lo-Line Plus kussen € 1 1 ,95 
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Lo-Line 

Stiindaard 

€ 44,95 



KUSSENS SLAAPKAM E R

MyBedMaker 

De MyBedMaker is een innovatieve oplossing voor het eenvoudig 
vervangen van uw dekbedovertrek. Plaats de MyBedMaker steunen aan 
het hoofdeinde onder het matras. Steek de hoeken van het dekbed in 
de overtrek en plaats deze hoeken in de steunen. De MyBedMaker 
houdt het geheel voor u vast. Vervolgens kunt u eenvoudig het 
overtrek over het dekbed trekken. 

081000 

Harley Batwing kussen 

Harley V-kussen 

Zeer comfortabel kussen met 
uitstekende ondersteuning 
voor de schouders en nek. 
Zowel zittend als liggend te 
gebruiken. Exclusief hoes. 

SP14222 € 29,95 
SP14223 losse hoes € 16, 95 

€ 34,95 

Speciaal gevormd kussen 
met drie lagen. Het lumbale 
gedeelte biedt de ideale 
rugondersteuning en de 
zijkanten bieden zijdelingse 
steun. In bed of favoriete stoel 
te gebruiken. Exclusief hoes. 

SP14213 € 34, 95 
SP14214 losse hoes € 21, 95 

Harley matrastilter 

Plaats de matrastilter onder het 
bestaande matras om het met 
12 cm te verhogen. Vermindert 
de symptomen van oedeem, 
spataderen en lage rugpijn. 
Ook aan het hoofdeind te 
gebruiken. Inclusief wasbare 
hoes van katoen/fleece. 
Kleur crème. 

SP14030 45 x 63 x 13 cm € 47,95 
SP14098 losse hoes € 26, 95 

Innovatie in Zorg & Revalidatie l 105



SLAAPKAMER KUSSENS 

Harley bed relaxer 

Ondersteuning terwijl u zit of 
slaapt in bed. Op twee manieren 
te gebruiken: om te lezen of voor 
diegenen die niet horizontaal 
kunnen slapen. Kan geplaatst 
worden onder een normaal 
kussen. Inclusief wasbare hoes 
gemaakt van katoen/ fleece. 
Afmeting: 
L 56 x B 45 x H 19 > 3 cm. 

SP14027 
SP14099 losse hoes 

Harley beengoot 

€ 54,95 
€ 2.9,95 

Comfortabele en ondersteunende 
beengoot. Gemaakt van hoog
waardig polyurethaan schuim met 
een stretchbare, waterdichte hoes. 
Lengte 61 cm. 

SP54133 designer 
SP54134 original 
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€ 71,95 
€ 58,95 

Harley leg raiser 

Ergonomisch gevormd kussen 
ter ondersteuning van de 
achterkant van de knie en hiel. 
Stimuleert de bloedcirculatie 
en vermindert de druk van de 
onderrug. Inclusief wasbare hoes 
gemaakt van katoen/ fleece. 
Afmeting: 
L 63 x B 45 x H 1 8  > 1 3  cm. 

SP14028 
SP14125 losse hoes 

€ 69,95 
€ 32,95 

Harley abductiekussen 

Abductiekussen gemaakt van 
hoogwaardig polyurethaan schuim 
voor een optimale ondersteuning. 
Geschikt voor gebruik na heup
operaties. Inclusief stretchbare 
waterdichte hoes. Afmeting: 
L 55 x H  1 5 x 8 1 0 > 49 cm. 

SP54148 € 86,95 

Harley knie support 

Neemt de druk weg van de lage 
rug en de heupen waardoor de 
weNelkolom zijn natuurlijke vorm 
aanneemt. Inclusief wasbare hoes 
met klittenbandsluiting van 
katoen/fleece. 
Afmeting: 26 x 26 cm. 

SP14029 original 
SP14250 designer 
SP14126 losse hoes 

Harley T-rol 

€29,95 
€ 37,95 
€ 19,95 

Gevormd kussen voor het 
positioneren en stabiliseren 
van de onderbenen en ter 
ondersteuning van de heup
abductie. Hoogwaardig 
polyurethaan schuim. Inclusief 
stretchbare waterdichte hoes. 
Afmeting: B 68 x H 42 cm. 

SP54251 € 1 16,95 



THERALINE HOEFIJZERKUSSENS s LAAP KA M E R

Theraline hoefijzerkussens 

Het Theraline hoefijzerkussen, ook wel voedings
kussen genoemd, is geschikt voor multifunctioneel 
gebruik, bijvoorbeeld voor ontspanning, 
positionering en borstvoeding. De vulling bestaat 
uit EPS microparels en voelen aan als fijn zand. 
Het kussen is hypo-allergeen, bevat geen toxische 
stoffen en is goed te vormen. 

Het hoefijzerkussen is navulbaar dus duurzaam in 
gebruik. Het hoefijzerkussen wordt geleverd zonder 
hoes. De hoezen zijn in verschillende kleuren en 
motieven verkrijgbaar. Naast de bestaande hoezen 
van bijzonder zacht, hoogwaardig katoen zijn nu ook 
aangename jersey hoezen verkrijgbaar. 

00 
TH0002_0 __ hoefijzerkusse_!l 
TH00200 hoes inco 
TH00105 hoes wolkenwit 
TH00205 hoes ezel blauw-wit 
TH00210 hoes ezel geel-wit 
TH00215 hoes gele bloem 
TH00225 hoes retrobloem rood 
TH00260 __ hoe� grijs gestipt 
TH00255 hoes jersey ivoor 
TH00230 hoes jersey lila 
TH00240 hoes jersey cappuccino 

TH00105 

TH00230 

_€ 69,9_? 
€ 44,95 
€ 30,95 
€ 36,95 
€ 36,95 
€ 31,95 
€ 31,95 
€ 31,95 
€ 31,95 
€ 31,95 
€ 31 ,95 

TH00205 

TH00240 

TH00215 

TH00210 
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s LAAP KAM ER WARMTEDEKENS

Warmtedeken met 
Warmtedeken Carbon fibertechnologie 

Deze wasbare warmte
deken geeft een 
comfortabele warmte af. 
Gemaakt van extra dun 
en geweven materiaal. 
3 temperatuurniveaus. 
Automatische uitschake
ling na 3 uur. Eenvoudige 
bevestiging aan het 
matras door 4 elastische 
banden. 

Aanbevolen voorverwarming: 20 minuten. 
Afmeting: 150 x 80 cm. 60 Watt. 

SGL4653 

Warmtedeken met slaapmodus 

'00 
€ 39,95 

Beter slaapcomfort dankzij de intelligente slaap
modus: een temperatuurregeling gedurende 3 uur. 
De warmtebehoefte wordt tijdens de slaapfase 
aangepast: 1 e uur 43°C, 2e uur 40°C en het 3e uur 
37°C. De wasbare warmtedeken heeft een ademende 
katoenen bovenlaag. 4 temperatuurniveaus. 
Automatische uitschakeling na 3 uur. Inclusief snelle 
verwarmingsfunctie en dubbele beveiliging tegen 
oververhitting. 

Afmeting: 150 x 80 cm. 100 Watt. 
SGL4655 
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\if1 
€ 1 26,95 

De innovatieve Carbon warmtetechnologie in 
deze warmtedeken heeft een aantal voordelen: 
• een grote hoeveelheid warmte kan worden 

opgeslagen en afgegeven 
• warmt sneller op en verbruikt minder stroom 

om tot een bepaalde temperatuur te komen 

Met de "BOOST" functie wordt het maximale 
warmteniveau snel ingeschakeld en 20 minuten 
vastgehouden. Inclusief 4 temperatuurniveaus en 
automatische warmteregulatie: indien de deken is 
ingesteld op een hoger warmteniveau, schakelt deze 
automatisch na 2 uur over naar het laagste warmte
niveau. Laag energieverbruik: de deken werkt al op 
1 2  Volt in tegenstelling tot andere warmtedekens die 
veelal op 230 Volt werken. Eenvoudige bevestiging 
aan het matras door 4 elastische banden. 
100% polyester: anti-statisch, anti-allergisch, 
anti-bacterieel en anti-microbiologisch. 

Afmeting: 150 x 80 cm. 60 Watt. 

SGL4657 
'00 

€ 126,95 

Warmtedeken met 3 warmtezones 

Deze wasbare warmte-
deken heeft 3 comfor- ----tabele warmtezones die 
qua temperatuur van 
schouder tot voeten 
oplopen. Gemaakt van 
extra dun en geweven 
materiaal. 3 temperatuur
niveaus. Automatische 
uitschakeling na 2 uur. 

Aanbevolen voor
verwarming: 30 minuten. 
Inclusief dubbele 
beveiliging tegen 
oververhitting. 

Afmeting: 150 x 80 cm. 100 Watt. 

SGL4652 

'00 
€ 69,95 



SATINSHEET GLIJLAKENS s LAAP KA M E R

intnedia 
by Etac lmmedia SatinSheet systeem 

• Kan permanent in bed blijven liggen
• Voor zelfstandig of geassisteerd gebruik
• Maakt draaien en positioneren in bed makkelijker 
• Voor degene die zelfredzaam is, afhankelijk is van 

zorg of zéér afhankelijk is van zorg 

'<\:§1 f.i 1 200 kg 

Fase 1 : Cliënt is zelfredzaam (of stimuleren daarvan)

SatinSheet Basislakens 

2D Basislaken Midi Corner 20 Basislaken Maxi Corner 2D Basislaken Maxi Fit 

ALMIM4157S 20 Midi Corner 
ALMIM41075 20 Maxi Corner 
ALMIM4112S 20 Maxi Fit 

85 x 200 an 
85 x200an 
90 x 200 an 

Fase 2: Zorgverlener helpt cliënt

glijoppervlak: 65 x 140 cm 
glijoepervlak: 65 x 200 cm 
glijoepervlak: 65 x 140 cm 

Voeg aan het basislaken een SatinSheet Treklaken toe. 

2D Treklaken Midi 4D Treklaken Midi met handgrepen 
40 ln2Sheet Treklaken Midi 

met handgrepen 

ALMIM4118S 20 Treklaken Midi 
ALMIM41 1 SSH 40 Treklaken Midi + handgrepen 
�1�4140SH __ 4�n2?heet (incontinentielaken) Midi + h�ndgrep� 

120x 140cm 
120 x 140 cm 
120x 140 cm 

Fase 3: Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners
Kies voor het complete in-bed systeem 4WayGlide. 

Een compleet in-bed systeem voor het draaien en positioneren van 
(zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. 
De 4WayGlide bestaat uit twee delen: een Glide Mattrass (treklaken) en 
een NylonSheet (basislaken) met blokkeermechanisme voor gecontroleerde 
verplaatsing in alle richtingen. 

ALMIM4309 4WayGlide set € 454,95 

Zie ook de lmmedia Keuzehulp op de website van Able2 

€ 106,95 
€ 122,95 
€ 138,95 

40 

2D 

€ 63,95 
€ 179,95 

_€ 21 4,95 
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s LAA p KAM ER BEDHEKKEN E N  -STEUNEN

età J Stander Bed hekken 
Verstelbaar bedhek 

Dit verstelbare bedhek is 
gemakkelijk in lengte uit te 
schuiven, ook vanuit bed. 
Te gebruiken als handgreep 
en als bedhek ter voorkoming 
van valpartijen. Eenvoudig naar 
beneden te klappen. Inclusief 
veiligheidsriem ter bevestiging. 
Breedtes verstelbaar 66 cm, 
86 cm en 107 cm. � LU 1 36 kg

PR60231 € 189,95 

Bedsteun Mobility 

Bedsteun Advantage 

De handigste, opklapbare 
lichtgewicht bedsteun op 
de markt! Eenvoudig zonder 
gereedschap te bevestigen en 
handig mee te nemen. Ideaal 
voor transfers in en uit bed. Past 
op alle bedtypes en de handige 
opberghoes houdt uw spullen 
dichtbij. Inclusief veiligheidsriem 
ter bevestiging. � UJ 180kg
PR60233 € 1 1 6,95 

rD 136 kg
Bedhek met zwenkbare handgreep om eenvoudig in en uit bed 
te komen. Zowel de poten van het bedhek als de handgreep zijn 
in hoogte verstelbaar. Inclusief handige opberghoes met 4 vakken. 
Geschikt voor boxsprings en bedden zonder bedombouw. 
Breedte 45 cm. 

PR60227 € 169,95 

1 1 0  

Bedsteun Econorail 

Deze lichtgewicht bedsteun 
is vergelijkbaar met de 
Advantage. De Econorail is 
eenvoudig uit elkaar te halen 
en op te bergen in de bij
geleverde draagtas. Handig 
om mee te nemen op reis. 

m 136kg
PR60226 € 104,95 

PT Bed Cane 

� 136kg

Ondersteunt bij transfers in 
en uit bed. Inclusief organizer. 
Bevestiging met veiligheidsstrip. 
Geschikt voor alle bedtypes. 
Past op matrassen met een 
dikte van 25 tot 43 cm. 
Verstelbare hoogte vanaf 
matrasbodem: 48 tot 64 cm. 
Breedte handgreep: 16,5 cm. 

PR60187 € 142,95 



BEDHEKKEN EN -STEUNEN SLAAPKAM E R

Easyrail transferbeugel Home bedsteun 

Transferhulp die onder het matras 
te schuiven is. Speciaal voor bed
den met een bedombouw waar 
het matras invalt. Eenvoudig in en 
uit elkaar te halen. De dubbele 
uitvoering heeft aan beide zijden 
een handgreep en heeft een 
verstelbare lengte. 

b1 121 kg 
PR60236 enkel: H 47 x L 67 x B 45 cm € 168,95 

€ 314,95 PR60236TH dubbel: H 47 x L 97 - 157,5 x B 45 cm 

Bed papegaai 
Met deze bedpapegaai op 
vloerstatief kunnen bedlegerige 
personen zichzelf eenvoudig 
optrekken of verplaatsen in bed. 
Inclusief verstelbare band en 
handgreep. Neerklapbaar en 
eenvoudig te monteren met twee 
schroeven. Gemaakt van epoxy 
gecoat staal. 

Hoogte 179 cm. 
Afmeting vloerstatief: 
66,5 x 89 x 5 cm 
Gewicht: 1 1 ,6 kg 

HE430915 € 172,95 

Ruggensteun verstelbaar 

Deze poeder gecoate ruggen
steun is verstelbaar in 6 schuine 
standen. Het frame is bekleed 
met een luchtdoorlatende nylon 
stof. Inclusief kussentje. 

PR30230-NL € 61,95 

f11 130 kg 

Dekenboog 

Deze metalen 
dekenboog 
met plastic 
coating voor
komt dat het 
gewicht van 
beddengoed 
op de benen 
of voeten 

• 

rust. De basis van de dekenboog 
schuift u onder de matras. Het 
beddengoed plaatst u over het 
frame. In hoogte verstelbaar 
van 46 - 69 cm. 

PR60220 € 52,95 

Deze beugel biedt ondersteuning 
aan personen die moeite hebben 
met het in en uit bed gaan. 
Geschikt voor boxsprings en 
bedden zonder bedombouw. 
In hoogte verstelbaar van 
83 - 93 cm. Breedte 50,8 cm. 

� 1 14kg
PR60242 € 67,95 

Bedtouwladder 

Stevige bedtouwladder van 
duurzaam nylon met ergono
mische handgrepen van anti-slip 
materiaal. Biedt een helpende 
hand om tot een zittende positie 
te komen in bed. In lengte 
verstelbaar van 122 tot 213 cm. 

PR60229                                              € 33,95 .

1 1 1



SLAAPKAMER BEDLEESTAFELS EN VERHOGERS

Bedleestafel 

Deze verrijdbare bedleestafel 
heeft een kantelbaar �;piii (60 x 40 cm) en een vast blad 
(20 x 40 cm). Het kantelbaar 
blad heeft een rand aan de 
voor- en achterzijde en kantelt 
naar beide zijden in elke 
gewenste leeshoek. In hoogte 
verstelbaar van 71,5 - 117 cm. 

PR60171-P 

Bedleestafel 

Eenvoudige bedleestafel 
met houten werkblad dat 
in verschillende posities 
ingesteld kan worden. 
Voorzien van een rand om 
te voorkomen dat spullen 
wegglijden. Inclusief 
geremde zwenkwieltjes. 
In hoogte verstelbaar 
van 65 - 98 cm. 
Afmeting werkblad: 
B 60 x  L 40  cm. 

PR60196 

Bed- en stoelverhogers 

Ter verhoging van 
stoel of bed om 
gemakkelijk tot zit 
te komen en op te 
staan. Verkrijgbaar 
in 2 hoogtes: 
9 en 1 4  cm. Sterk en 
stabiel. Gemaakt van 
sterk polypropyleen. 

� 130 kg � 4 stuks PR60707-L 

PR60706-S 
PR60706-L 

1 1 2  

hoogte 9 cm 
hoogte 14 cm 

€ 124,95 

€ 1 1 9,95 

PR60707-S 

€ 29,95 
€ 29,95 

Bedleestafel luxe 

Kwalitatief hoogwaardige bedleestafel. 
Het werkblad (40 x 60 cm) heeft 6 kantelbare posities 
en is belastbaar tot 10 kg. Het frame is kantelbaar in 
3 posities. Plateau (40 x 20 cm) is optioneel. In hoogte 
verstelbaar van 64 - 100 cm. 

HE421400 
HE421414 
HE421700 
HE421714 

wit 
walnoten 
plateau, wit 
plateau, walnoten 

Bamboo bed- en stoelverhogers 

Stijlvolle verhogers van Bamboo 
materiaal. Meubilair is snel en 
eenvoudig in hoogte te verstel
len. Waterafstotend en slijtvast 
door de transparante laklaag. 
Verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 cm 
en 14 cm. In het model van 9 cm 
zitten 3 verschillende openingen 
zodat er poten van versch illende 
breedtes in passen. De verhoger 
van 14 cm heeft een bredere 
onderkant. 

PR60707-4 
PR60707-6 

hoogte 9 cm 
hoogte 1 4  cm 

€ 1 59,95 
€ 159,95 

€ 41,95 
€ 41,95 

€ 64,95 
€ 97,95 

Olifant poten bed- en stoelverhogers 

Sterke verhogers die eenvoudig 
te plaatsen zijn ter verhoging 
van stoel of bed. Extra brede 
bovenkant (diameter 9 cm). 
Gemaakt van hard, grijs plastic. 
Sterk en stabiel. 

� 4 stuks 

PR60700 
PR60740 

hoogte 9 cm 
hoogte 14 cm 

€ 43,95 
€ 46,95 



KLOKKEN WON E N  & COMFORT

Radiografische klok 
met temperatuurweergave 

Zeer overzichtelijke klok met geschreven weekdag 
in 7 talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Italiaans en Deens), tijd- en datumvermelding, twee 
alarmtijden, snoozefunctie en binnentemperatuur. 
Om op te hangen of neer te zetten. 
Afmeting: B 19,5 x H 1 9,5 x D 2,7 cm. 

TF1000 € 52,95 

Radiografische wekker met trilalarm 

Verslapen is nu verleden tijd! Deze draadloze wekker 
heeft een extra luid alarm, lichtsignaal en een 
trilalarm. Deze functies kunnen gecombineerd en 
naar behoefte ingesteld worden. De trilunit is aan 
de wekker verbonden met een kabel en kunt u onder 
uw kussen of laken plaatsen. De nachtverlichting 
gaat automatisch aan via een sensor. Inclusief 
snoozefunctie. Ideaal voor vaste slapers en 
slechthorenden. 

TF1040 € 74,95 

Radiografische klok met temperatuur XL 

Grote radiografische klok met tijdsweergave en alarm 
met snoozefunctie. Weergave van weekdag in 8 talen 
(Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, 
Deens en Russisch), datum, tijdzone en binnen
temperatuur. Om op te hangen of neer te zetten. 
Afmeting: B 36,8 x H 23 x D 3 cm. 

TF1020 

' 

€ 1 1 6,95 

1 1 3



WO N E N  & COM FORT KLOKKEN

BBrain Family G2/02 

• Geeft dagelijkse structuur en planning

• Verkleint het gevoel van eenzaamheid

• Biedt overzicht bij afgenomen tijdsbesef 

• Vergroot de zelfredzaamheid

• Zorgt voor contact en verbinding

• Combineert noodzaak met plezier

Brengt generaties bij elkaar 
Naarmate we ouder worden, vergeten we steeds 
vaker dingen. Met de BBrain kunnen (klein)kinderen 
en verzorgers overal ter wereld berichten, foto's 
en agendapunten naar de klok sturen. Zo ziet de 
gebruiker precies welke afspraken er die dag op 
de agenda staan. 

Structuur en betrokkenheid 

De BBrain spreekt agendapunten en berichten uit 
Een agendapunt verdwijnt automatisch een uur na 
aanvang van de activiteit zodat het agendaoverzicht 
altijd actueel blijft. Via de gratis app voor IOS 
en Android kunnen naasten meldingen naar de 
BBrain sturen en inzicht houden in de agenda. 
Agendapunten kunnen eenvoudig worden aan
gemaakt en aangepast Ook beeldbellen is mogelijk. 
Het is fijn en vertrouwd om elkaar te kunnen zien 
tijdens het bellen. Tevens beschikt de BBrain over 
een duidelijke weergave van dagdeel, datum en tijd. 
Dit zorgt voor een beter tijdsbesef. Het menu is 
speciaal voor ouderen gemaakt, zodat iedereen 
de klok met gemak kan hanteren! 

Verkrijgbaar in 2 varianten 
De BBrain Family G2 kalenderklok is interactief. 
De gebruiker kan zelf via de app en met familie of 
mantelzorgers de klok bedienen. De BBrain Family D2 
dementieklok is speciaal ontwikkeld voor personen 
met dementie. Het betreft hier een prikkelvrije, 
passieve variant. De dementieklok wordt beheerd 
door mantelzorgers. Beide varianten kunnen omgezet 
worden naar de andere versie. 

Abonnement 
Om de functies van de klok te kunnen benutten, is 
een abonnement en een WiFi verbinding nodig. Er 
zijn verschillende abonnementen mogelijk. Er is al 
een abonnement verkrijgbaar vanaf€ 6,95. 

Kijk op de Able2 website voor meer informatie. 

1 1 4  

bbrain

0 30 
·--·-
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_"_ 

12 00 

881000 

881500 

BBrain productspecificaties 
• 10" touchscreen 
• Gratis bijbehorende app voor Apple en Android 
• Onbeperkt aantal gebruikers via de app 
• Instelbaar spraakvolume en spreeksnelheid 
• Afmetingen: B 24 x H 17 x D 3 cm. 

881000 BBrain Family kalenderklok G2 
881500 BBrain Family dementieklok 02 

€ 199,
€ 199,-



KLOKKEN WON E N  & COMFORT

BBrain personenalannering ----"'----------

bbrain 

0/ �--

1 

Dit product is beschikbaar 
vanaf najaar 2021. 

De BBrain personenalarmering draagt bij aan een 
veilige en zelfstandige thuissituatie. Het alarm kan 
geactiveerd worden door op de SOS knop te druk
ken. De contactpersonen ontvangen een alarmbericht 
en leggen vervolgens contact met de gebruiker van 
de personenalarmering. De locatie van de gebruiker 
wordt doorgegeven aan de contactpersonen via de 
BBrain App zodat deze gepaste hulp kunnen bieden 
en/of in kunnen schakelen. Dit BBrain apparaat werkt 
op basis van een abonnement. Er is een abonnement 
beschikbaar vanaf € 12, 95 per maand voor alle func
ties en toekomstige updates. 

885000 € 178,95 

BBrain muziek.speler -----------� 

•• • •• - . .. 

Muziek brengt veel vreugde in het leven en heeft 
een krachtige en kalmerende invloed. De BBrain 
muziekspeler is dankzij de eenvoudige functies 
en gekleurde knoppen gemakkelijk te bedienen. 
Ideaal voor senioren en personen die lijden aan 
dementie. Het niveau van gebruiksgemak is in te 
stellen aan de behoefte van de gebruiker door 
bepaalde knoppen af te schermen. Beschikt over 
een moderne DAB+ digitale radio. Inclusief stereo 
hoofdtelefoonaansluiting en een gratis USB stick met 
een opslag voor bijna 1 000 liedjes. Verkrijgbaar in 
drie kleuren. 

886000-RO rood 
886000-8L blauw 
886000-GR _ groen 

€ 169,
€ 169,
€ 169,-

 1 1 5



WO NEN & COM FOR KLOKKEN

SmartWa1:che,.. SPIRIT 

Q SmartWatcher· 
SPIRIT 

Dankzij de SmartWatcher® personenalarm horloges, 
kunnen u en uw dierbaren zich veilig en gerust 
voelen, zowel thuis als onderweg. In geval van 
nood kan met één druk op de knop hulp worden 
geregeld. Familieleden en mantelzorgers die het 
alarm ontvangen, identificeren uw locatie nauwkeurig 
via GPS en kunnen met u praten via de ingebouwde 
microfoon en luidspreker. U kunt zich ook abonneren 
op een professionele meldkamer. 

De nieuwste toevoeging aan het SmartWatcher9-
assortiment is de SmartWatcher9 SPIRIT met 
SAMSUNG Galaxy Watch Active2; een zeer 
hoogwaardig personenalarm horloge. Dankzij de 
IP68 waterbestendigheid gradatie kunt u het horloge 
onder de douche aanhouden. De SPIRIT is het 
kleinste en lichtste personenalarm horloge in diens 
categorie en kan, dankzij het elegant design, bij elke 
gelegenheid worden gedragen. 

1 1 6  

with 
Sl\MSUNG 
Galaxy Watch Active2 

Kenmerken: 
Zwitserse software, elegant design, waterdicht, 
geolocalisatie, Nederlands- en Franstalige helpdesk. 
De SmartWatcher® SPIRIT is geoptimaliseerd voor de 
veiligheid, andere functies zijn niet beschikbaar op 
dit apparaat. Bij dagelijks gebruik toont het horloge 
de tijd. 

• 4G LTE 
• eSIM met Europese dekking 
• Geolocalisatie (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) 
• IP 68 waterbestendigheid 

Geoptimaliseerd voor de veiligheid, werkt dit 
horloge alleen samen met een SmartWatche,.e 
abonnementsdienst van uw keuze. 

SM4000 € 370,-



KLOKKEN WON E N  & COMFORT

LifeWatcher alarmeringshorloges 
Met de LifeWatcher alarmeringshorloges bent u met 
slechts één druk op de knop in verbinding met uw 
familie of verzorgende. In een noodsituatie belt het 
horloge de door u ingestelde contactpersoon. De 
andere in de gebruiksvriendelijke App ingestelde 
contactpersonen ontvangen een melding. Alle 
contacpersonen kunnen zien waar u zich bevindt. GPS 
(voor buiten) en Wifi positioning (voor binnen) zorgen 
voor een nauwkeurige locatiebepaling. Alle horloges 
hebben een herinneringsfunctie, bijvoorbeeld voor 
dagbesteding of medicijnen. Lange batterijduur 
( 3  - 5 dagen). 

De LifeWatcher horloges werken met een Prepaid 
systeem. Het saldo kan eenvoudig opgewaardeerd 
worden in de App. De gebruikskosten worden van 
uw Prepaid tegoed afgeschreven en u ontvangt 
automatisch een melding wanneer uw saldo onder de 
€ 5,- komt. De horloges hebben lage gebruikskosten. 
Er dient wel altijd een positief saldo op uw horloge 
te staan om de service te garanderen. Staat uw saldo 
langer dan drie maanden op € 0,- dan wordt uw 
simkaart automatisch gedeactiveerd. 

Verkrijgbaar in twee modellen. 

LIFE 
WATCHER 

LifeWatcher Senior alarmeringshorloge 

Het LifeWatcher Senior alarmeringshorloge is door de 
vereenvoudigde werking geschikt voor senioren die 
beperkte ervaring hebben met mobiele elektronica. 
Het design is eenvoudig en het horloge heeft geen 
overbodige functies. De LifeWatcher Senior heeft 
een duidelijke tijd, datum en dag aanduiding in de 
Nederlandse taal. Spatwaterdicht, hierdoor hoeft 
de gebruiker het horloge tijdens het afwassen of 
douchen niet af te doen. Inclusief extra bandje met 
klittenbandsluiting. De gebruikskosten zijn € 5,- per 
30 dagen (inclusief onbeperkt data en alarmeren). 

LWS1000 € 178,-

LifeWatcher Active alarmeringshorloge 

De LifeWatcher Active is hét GPS-horloge voor de 
actieve senior die al gewend is om met mobiele 
elektronica om te gaan. Ideaal wanneer u geen 
mobiele telefoon mee wilt nemen, bijvoorbeeld 
tijdens het wandelen of sporten. De LifeWatcher 
Active heeft zowel een analoge als digitale 
tijdsaanduiding, een stappenteller en wordt geleverd 
met een extra luxe leren horlogebandje. De Active 
heeft een telefoonboek met 10 nummers die u kunt 
bellen tegen een laag tarief van 0, 10 per belminuut. 
Deze kosten worden samen met de gebruikskosten 
van € 3,50 per 30 dagen (voor onbeperkt data) 
van uw Prepaid tegoed afgeschreven. U kunt met 
dit horloge ook een gesproken bericht naar uw 
contactpersonen zenden. Spatwaterdicht 

LWA2000 € 199,-

Beide modellen worden geleverd inclusief een simkaart met € 10,- tegoed en een oplader met oplaadsnoer. 

1 1 7



WO N E N  & COM FOR SMART HOME 

KI i kAa n KI i kU it 
Draadloze bediening 
Of het n u  gaat om het dimmen van uw verlichting, 
het beveiligen van uw woning of het bedienen 
van uw rolluiken. Met de domotica producten 
van KlikAanKlikUit voegt u draadloos comfort 
eenvoudig aan uw woning toe. 

• Betaalbaar en eenvoudig te installeren

• Maak eindeloze combinaties

• Huidige installatie blijft operationeel

Voor draadloze bediening heeft u minimaal één 
zender en één ontvanger nodig. Of start met 
een set voor uw eigen Smart Home systeem. 

Draadloze schakelaarset 
APC3-2300R 

• 

Draadloze schakelaarset met 
afstandsbediening en drie 
compacte stopcontactschakelaars 
voor het draadloos in-/uit
schakelen van lampen/apparaten 
(maximaal 2300 watt). 

Oruqbare draadloze 
deur6efset ACDB-9000AC

Set van draadloze deurbel 
en draagbare losse bel met 
6 verschillende melodieën, 
4 volumeniveaus en LED
indicatielampje. Werkt op 
batterijen (niet meegeleverd). 

Plug-In draadloze deur
belset ACDB-BOOOAC 

• 
• � 
• 

0 
Set van draadloze deurbel en 
in te pluggen losse bel met 6 
verschillende melodieën, 4 volume
niveaus en LED-indicatielampje. 
Losse bel kan in elk stopcontact 
binnenshuis worden geplaatst. 

TR70182 € 29,95 TR70275 € 39,95 TR70273 € 39,95 

1 1 8  



Octopus internet 
control station ICS·2000 

De perfecte oplossing om uw 
huis draadloos te beheren en te 
bewaken voor ultiem comfort 
en ultieme beveiliging. Bedien 
uw lampen en apparaten met 
uw smartphone/tablet en geniet 
van alle extra voordelen die het 
Octopus control station biedt. 
Inclusief gratis app. 

TR70110 € 129,95 

Draadloze bew�gings
sensor AWST·6000 

Draadloze binnenbewegingssensor 
voor automatisch in-/uitschakelen 
van lampen/apparaten bij detectie 
van beweging. 

TR70013 € 38,95 

SMART HOME O N E N  & COMFORT 

Draadloze wand
schakelaar AWST-8800 

Draadloze enkele wandschakelaar 
voor draadloze bediening van een 
of meerdere lampen/apparaten. 
Energiebesparend: lampen/ 
apparaten kunnen automatisch 
worden uitgeschakeld na 5 of 30 
seconden, 2, 10 of 30 minuten of 
1 of 3 uur. 

TR70075 € 20,95 

Stopcontactschakelaar 
ACC-2300 

u v 
Compacte stopcontactschakelaar 
voor gebruik binnenshuis om 
lampen/apparaten draadloos 
in- en uit te schakelen. 

TR70181 € 20,95 

Afstandsbediening aan 
sleutelhanger ACCT-510 

Compacte afstandsbediening 
aan sleutelhanger om lichten en 
apparaten draadloos te bedienen. 
Rond en compact van vorm, past 
in uw broekzak, ideaal om mee te 
nemen. Eén knop om snel één of 
meer lampen/apparaten mee te 
bedienen. 

TR70219 € 29,95 

Wifj f P binnenamera
IPCAM-2500 

CIE!l 

WiFi IP-camera met nachtzicht 
om uw huis en dierbaren overal 
ter wereld te kunnen bewaken. 
Afbeeldingskwaliteit in hoge 
definitie met nachtzicht. Bekijk 
live beelden vanuit de app. Praat 
met personen via de camera 
d.m.v. ingebouwde luidspreker. 
Plaats de camera waar u maar wilt 
in uw huis en verbindt die met uw 
WiFi-netwerk. 

TR70268 € 86,95 

1 1 9



WO N E N  & COM FOR PUCK KEYSAFE

120 

Puck Keysafe is de veiligste 
sleutelkluis met cijfercombinatie! 
Met de Puck Keysafe sleutelkluis kan een woningsleutel 
veilig buiten de woning worden opgeborgen zodat een 
hulpbehoevende oudere niet in actie hoeft te komen zodra 
er zorgmedewerkers voor de deur staan. De Puck Keysafe 
met cijfercombinatie is een sleutelkluis met een SKG** 
keurmerk. Daarmee voldoet het aan de strenge eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Puck K ysafe

• Eenvoudig en snel in te stellen 
• 4-cijferige combinatieslot, 

10.000 combinaties mogelijk 
• Code verdwijnt automatisch bij openen 
• Blokkade op het mechanisme bij een aanval 
• Anti-meeleeskap 
• Gehard stalen cover voor 

inbraakbestendigheid 
• Eenvoudig te installeren, inclusief 

montagemateriaal en handleiding 
• SKG** keurmerk en Politiekeurmerk 

Veilig Wonen 

De bevestigingsbeugel kan tussen de deur 
en het kozijn bevestigd worden. 

PUCK1000 
PUCK2000 bevestigingsbeugel 

€ 179,00 
€ 49,95 

puck 
K�SAFE

Bevesti91n9sbeu9el 



BLUE BADGE WON E N  & COMFORT

Blue Badge co . 
•• 
••

Lavendel tarw 

De lavendel tarwezak 
is te verwarmen en 
vermindert allerlei 
klachten zoals pijn
klachten, hoofdpijn, 
stress en spanning. 
Verwarm 2 minuten in de magnetron en plaats 
op de gewenste plek. De tarwezak sluit goed 
aan op ieder lichaamsdeel en is een zeer 
effectief hulpmiddel. Hoes is wasbaar op 40° C. 
Verkrijgbaar in 2 motieven. 
Afmeting: L 25 x H 20 x D 6 cm. 

PR15133 olifant Nelly € 1 9,95 
PR15134 paars gestipt € 19,95 

Tabletkussen 

Een mini 'zitzak' voor uw boek, tablet of 
mobiele telefoon. Ideaal voor gebruik in bed 
of op de bank. Handgemaakt en gevuld met 
polystyrol korrels. Inclusief handig haakje. 
Verkrijgbaar in 2 motieven. 
Afmeting: B 28 x H 25 x D 25 cm. 

PR61729 olifant Nelly 
PR61730 

€ 24,95 
€ 24,95 

Warmwaterkruiken 

Deze kruiken geven urenlange comfortabele 
warmte, verlichten allerlei pijnklachten en 
zijn ideaal tijdens de koude winternachten. 
Verkrijgbaar in 2 motieven en in een mini en 
large uitvoering. De mini kruik is compact, 
makkelijk mee te nemen en zeer geschikt 
voor kinderen. 

Mini : Inclusief rubberen 0,5 liter kruik 
Afmeting: H 24 x B 17 x D 6 cm 

Large : Inclusief rubberen 2 liter kruik 
Afmeting: H 26 X B 22 x D 6 cm 

PR15258 mini olifant Nelly 
PR15159 mini paars gestipt 
_PR_1_5_2_6_0 __ 1a �rge olifant Nelly 
PR15161 large paars gestipt 

Lap tray - schootkussen 

€ 22,95 
€ 22,95 
€ 36,95 
€ 36,95 

Onder deze praktische tray zit een zacht 
kussen dat zich naar uw benen zal vormen. 
Comfortabel en handig. Ideaal voor ontbijt op 
bed of dineren op de bank. Het stevige blad is 
met een doekje te reinigen en heeft een rand 
zodat er geen voorwerpen af kunnen schuiven. 
Verkrijgbaar in 2 motieven. 
Afmeting: B 43 x L 33 x H 1 0  cm. 

PR61727 
PR61728 

olifant Nelly 
aars gesti t 

€ 44,95 
€ 44,95 
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WON E N  & COM FORT LEZEN EN SCHRIJVEN

Verzwaarde pen 

Deze pen ziet er elegant en 
professioneel uit en is verzwaard 
om de hand bij het schrijven te 
stabiliseren. Ideaal voor personen 
met trillende handen, coördinatie
stoornissen of met handzwakte. 
De ergonomisch ontworpen grip 
voorkomt dat de pen uit uw hand 
glijdt en is zacht en comfortabel. 
De pen schrijft met zwarte inkt 
(navulbaar). 

NC21038-2 € 64,95 

Ringpen 

Vermindert de kans op het carpaal 
tunnel syndroom. Geen 3-vinger
grip nodig. Urenlang schrijven 
zonder vermoeidheid. 
Losse vullingen verkrijgbaar. 

AL2020 € 15,95 
AL2028 vulling 5 stuks € 7,95 

Potf oodverdikkers 

Reduceert vermoeidheid bij het 
schrijven. Deze driehoek verdik
kers zijn geschikt voor dunne 
potloden en pennen en maken 
het schrijven eenvoudiger. 

� 3 stuks 

PR70891 

122 

€ 6,00 

-
Met deze pen hoeft u maar weinig 
druk uit te oefenen. De hele pen 
is verdikt waardoor deze goed in 
de hand ligt. Inclusief een lichte 
uitsparing voor de duim, een clip 
en dop. Kleur groen. 

PR70017 € 8,95 

Penverdikkers - gevormd 

Deze zachte gevormde verdikkers 
hebben een anti-slip gedeelte en 
liggen door de vormgeving 
comfortabel in de hand. Geschikt 
voor links- en rechtshandigen. Te 
gebruiken voor pen en potlood. 
Variabele kleuren. 

� 3 stuks 

PR70032 € 14,95 

P nverdikke n 
Het sponzige kussentje van de 
penverdikkers voorziet dunne 
pennen en potloden van een 
comfortabele anti-slip greep. 
Dringt vermoeidheid bij het 
schrijven terug. Kleuren zijn 
variabel. 

� 10stuks

P01200 

Schrijfhulp - standaard 

L Ideaal voor 
personen met 
verminderde 
spierkracht in 
de handen. � 
Plaats uw 
hand op het 
muisgedeelte 
en maak 
schrijfbewegingen door uw 
bovenarm te bewegen. 
De pennenhouder zelf is 360 
graden draaibaar en op de 
gewenste schrijfstand in te stellen. 
Geschikt voor zowel links- en 
rechtshandigen. 

PR70003 € 29,95 

Penverdikkers - standa rel

Deze driehoekige bolvormige 
verdikkers van soepel plastic 
passen op alle pennen en 
potloden van normale dikte. 
Het zachte kussentje zorgt voor 
een comfortabele en natuurlijke 
schrijfhouding en rolt niet af. 

� 3 stuks 

PR70022 € 6,00 



Vergrootglas rond 

Lichtgewicht ronde vergrootglazen 
met een heldere acryl lens. 
7,5 cm: vergroot 2,5 maal en 

de bifocaal 5 maal. 
9 cm: vergroot 2 maal en 

de bifocaal 4,5 maal. 
1 1  cm: vergroot 2 maal en 

de bifocaal 3,5 maal. 

CAJS40 0 7,5 an € 9,95 
CAJS36 0 9 an € 1 1 ,95 
CAJS24 0 1 1  an € 14,95 

Vergrootglas staand 
met ledverlichting 

Dit vergrootglas 
heeft een buigbaar 
handvat. Los te 
gebruiken of in 
combinatie met 
houder zodat de 
handen vrij zijn 
voor andere activiteiten. 
Vergroot 2 maal en bifocaal 3,5 
maal. Inclusief ledverlichting. 

CAGN55 

leesHniaal 

0 1 1 cm 
€ 21 ,95 

. . .  
Plaats het leesliniaal direct 
op het leesmateriaal. Ideaal voor 
het lezen van kleine lettertjes, de 
krant, spreadsheets enz. Voorzien 
van maatvoering in centimeters en 
inches. Vergroot 1,5 maal. 
Lengte 31 cm.

CAMR20 € 9,95 

LEZEN EN SCHRIJVEN WON E N  & COMFORT

Vergrootglas rond 
mef ledverlichting 

Rond vergrootglas met ultra 
heldere ledverlichting. 
9 cm: vergroot 2,5 maal 

en de bifocaal 7 maal. 
10,5 cm: vergroot 2 maal 

en de bifocaal 7 maal. 
Batterijen (2x AAAJ niet 
inbegrepen. 

CAAS90 0 9 an 
CAAS95 0 10,5 an 

Vergrootglas 
op standaard 

Vergrootglas op 

€ 23,95 
€ 26,95 

standaard met een verzwaarde 
basis. De draaibare arm zorgt 
ervoor dat het vergrootglas op 
verschillende posities gebruikt 
kan worden. Ideaal voor lezen, 
schrijven, naaiwerk etc. 
Vergroot 2 maal. 

PR70057 € 54,95 

Vergrootgl s plat 

Deze vergrootglazen helpen u bij 
het lezen van boeken, kranten enz. 
Vergroot 2 maal. Verkrijgbaar in 
een harde en 2 flexibele versies. 

CAOM21 hard 28 x 21,5 an € 12,95 
PR70086flex. 19 x 13 cm € 7,95 
PR70107flex. 28 x 21,5 cm € 7,95 

Vergrootglas !echthoe!_ 

Dit vergrootglas kunt u in de 
hand houden of wegzetten 
door de metalen pootjes uit te 
klappen zodat de handen vrij 
zijn voor andere activiteiten. 
Vergroot 2 maal en de bifocaal 
1 1 ,5 maal. 
Inclusief beschermhoesje. 
Afmeting 8,5 x 5 cm. 

-----
CASG16 € 21,95 

Vergrootglas nekmodel 

Dit vergrootglas 
hangt aan een 
verstelbaar 
koord om de 
nek van de 
gebruiker en wordt met 
het onderstel tegen het lichaam 
geplaatst. Hierdoor zijn de 
handen vrij voor lezen of andere 
activiteiten. Vergroot 2 maal en 
de bifocaal 3,5 maal 

0 1 1 cm 
CAHF25 € 21,95 
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Tuingereedschap 

Dit tuingereedschap heeft een pistoolgriphandvat die de pols in een 
natuurlijke houding houdt en zorgt voor een stevige grip. Speciaal 
ontworpen om de inspanning bij tuinieren weg te nemen. 

Het tuingereedschap met een extra lange steel is ideaal voor tuinders die 
werken vanuit een zittende positie of problemen hebben met bukken. 
Lengte 80 cm. Gemaakt van roestvrijstaal met een gevormd handvat. Het 
lange tuingereedschap heeft een plastic handvat, het handvat van het 
normale tuingereedschap is voorzien van comfortabel anti-slipmateriaal. 

De armondersteuning past op de achterkant van al het 
tuingereedschap en biedt extra ondersteuning voor 
tuinders met zwakke handen of polsen. 

PR70050 vork € 26,95 
PR70051 schep € 26,95 
PR70052 hark € 26,95 

PR70050L vork lang € 87,95 
PR70051L schep lang € 87,95 
PR70052L hark lang € 87,95 
PR70052SL schoffel lang € 87,95 
PR70053 armondersteuning € 19,95 

' 

Tuingereedschap • handgreep los _______ _ �---------

Deze handgrepen kunnen gemonteerd worden 
op een breed scala van tuingereedschap waar
door u een stevige grip hebt en een comfor
tabele rechte werkhouding. Diameter tot 4 cm. 

PR70054 

Rokersschort 

De brandvertragende rokersschort 
biedt bescherming tegen brand
gaten in kleding en brandwonden 
op de huid ten gevolge van 
smeulende sigar{ett)enas. 

Gemaakt van de originele Nomex 
1 1 1  stoffen. De verstelbare ronde 
halssluiting sluit perfect aan bij de 
hals zodat voorkomen wordt dat 
brandend as onder de schort op 
de kleding of huid valt. 

De luxe versie heeft een extra 
laag brandwerende stof op 
schoothoogte voor dubbele 
bescherming. Lengte 90 cm. 
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€ 39,95 � 2 stuks 

PR70010-S -
PR70010-SL luxe 

€ 59,95 
€ 71,95 

Rokersrobot 

Rokersrobot 
om veilig en 
zonder gebruik 
van handen te 
roken. De siga
ret blijft stevig in 
de houder zitten van 
de verzwaarde asbak 
die aan de houder is gefixeerd. 
Inclusief 91 cm lange slang met 
mondstuk voor de rooktoevoer. 

PR70010 € 84,95 
PR7001 1  vervangbare slang € 19, 95 



HOBBY O N E N  & COMFORT 

Speetkaarten groot logo 

Speelkaarten met 
extra grote opdruk. 
Bijzonder geschikt 
voor personen 
met een visuele 
beperking. 

2 K Q  ...._'!> · · · ./� "" " � , '9 'r).: •• 
c:o... •• • ... . . . • •• 6' 

PR70004 normaal formaat 
extra groot 1 0  x 1 5  cm ------� 

PR70008 

Kaartenhouder 

Driehoekige kaartenhouder voor 
het gemakkelijk vasthouden van 
speelkaarten. De kaarten klem
men tussen 2 plastic schijven die 
bijeengehouden worden door een 
veer. Ideaal voor personen met 
een beperkte grijpkracht. 
Afmeting: 8,5 x 2,5 x 8 cm. 

� 4stuks
PR70009 € 7,00 

N Id en draad doorvoer 

Haal eenvoudig de draad door de 
naald met dit apparaatje. Ideaal 
voor personen met een beperkt 
gezichtsvermogen of trillende 
handen.Voor verschillende maten 
naalden. 

PR70056 € 7,95 

PR70004 PR70008 

€ 4,00 
€ 14,95 

K artenhouder waaier 

Deze plastic kaartenhouder houdt 
speelkaarten in een natuurlijke 
waaiervormige stand. 

Geschikt voor standaard en groot 
formaat kaarten. Kan worden 
vastgehouden of neergezet. 

� 2 stuks 
PR70005 € 21,95 

Kaartenstandaard hout 

Gebogen houten kaartenhouder 
gemaakt van beukenhout. 

P02000 25cm 
P02010 35 cm 
-- --

P0201S SOcm 

Kaartenhouder 

€ 10,95 
€ 1 3,95 
€ 16,95 

Eenvoudige kunststof kaarten
houder voor speelkaarten. 
Afmeting: L 25 x B 5 x H 6,5 cm. 

PR70007 € 1 2,95 

Boekbutler hout 

Mooi vormgegeven boekensteun 
gemaakt van Canadees elzenhout. 
In 3 standen te zetten voor een 
ontspannen houding. Ook ideaal 
voor gebruik in de keuken. 

PR70095 34 x 24 cm € 57,95 
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Zitkruk met PU zitting 

[7] 165 kg 
Zitkruk met een schuine PU zitting en armleuningen .
Ideaal om zittend activiteiten uit te voeren. Het PU 
materiaal is resistent tegen MRSA en andere 
microbiologische bacteriën. Brandvertragend en 
hygiënisch. In hoogte verstelbaar van 54 tot 69 cm. 
Breedte tussen de armleuningen 50 cm. 

PR60254-PU € 108,95 

Prima zit.kruk compleet 

m 125kg
Deze zitkruk heeft 
een schuine zitting en in hoogte verstelbare poten 
waardoor uw voeten altijd stabiel op de vloer staan. 
Veelzijdig in gebruik door de afneembare arm- en 
rugsteun. Gemaakt van plastic gecoate stalen buizen. 
Eenvoudig te reinigen. 
In hoogte verstelbaar (zitting) van 50 - 62 cm 
aan de voorzijde en 55 - 67 cm aan de achterzijde. 
Breedte zitting: 40 cm. 
Breedte tussen armsteunen: 45 cm. 

PR60263 € 1 14,95 
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Zitkruk 

rn 127 kg 1 
Zitkruk met een zachte schuine zitting, een zachte 
rugleuning en armleuningen. Ideaal om zittend 
activiteiten uit te voeren. Gemaakt van plastic 
gecoate stalen buizen. In hoogte verstelbaar van 
50-62 cm aan de voorzijde en 55-67 cm aan de 
achterzijde. Breedte zitting 40 cm. Breedte tussen 
de armleuningen 50 cm. 

PR60256 

Zitkruk 4-1 

tE 1 1 4 kg
Deze veelzijdige zitkruk kan op 4 manieren gebruikt 
worden. Als zitkruk, zitkruk met rugleuning, zitkruk 
met armleuningen en compleet met arm- en 
rugleuning. Gemaakt van plastic gecoate stalen 
buizen. In hoogte verstelbaar (zitting) van 55-77 cm. 
Breedte tussen armleuningen 51 cm. 
Breedte zitting 35 cm. 

PR60266 € 96,95 



UpEasy sta.op-hulp 

Blijf zelfstandig met de UpEasy 
• Speciaal ontworpen voor 

personen met lichte tot 
gemiddelde 'sta-op' problemen 

• Makkelijk mee te nemen
• Standaard en elektrische 

modellen
• Levelift"" technologie voor 

een veilge voorzichtige en 
geleidelijke "lift" omhoog

• Werkt het beste op stevige 
fauteuils met armleuningen

PR30357 UpEasy Standaard 
PR30358 UpEasy Standaard + V-Foam 
PR30_3_5_9 __ U Easy J:� 

PR30360 UpEasy Plus + V-Fo� 

ZITIEN WON E N  & COMFORT

UpEasy Standaard 

UpEasy Power Seat Elektrisch 
Een elektrische zitting die tot een 
gewicht van 136 kg 100% naar 
boven lift. Eenvoudige bediening. 
Comfortablele zitting gemaakt 
van PU kwaliteitsschuim inclusief 
wasbare hoes. Gewicht 5.4 kg. 

Bnngmg qua!ity I" llfc. 

Dit zitkussen lift tot maximaal 70% 
naar boven zodra de gebruiker 
omhoog komt. Handmatig 
instelbaar. Geen batterijen of 
elektriciteit nodig. Keuze uit 
een standaard PU zitkussen of 
een visco-elastisch foamkussen. 
Gewicht 4, 1 kg. 

Maximale belasting: 36 - 100 kg € 186,95 
Maximale belasting: 36 - 104 kg € 234,95 .__ ___ _,,.. __________ '---
Maximale belasting: 88 - 154 kg € 186,95 -------
Maximale be_!_asting: 88 - 159 kg € 234,95 

PR30361 _JpEasy Power Seat Elektrisch Maximale belasting: tot 136 kg € 369,95 

Assist- Tray 

Met deze ergonomische 
handgreep staat u veilig en 
makkelijk op uit uw stoel of 
bank. Het draaibare plateau 
is multifunctioneel 
te gebruiken. 

Inclusief bekerhouder. 
In lengte en hoogte 
verstelbaar. 

Afmeting plateau: 
40 x 45 cm. 

PR60189 

��tander 

€ 299,95 

Stoelleestaf el 

Met deze stoellees
tafel heeft u altijd 
een handige, ver
rijdbare tafel bij de 
hand. Gemaakt van 
gecoat staal met een 
houten werkblad 
dat in iedere 
gewenste hoek 
te zetten is. 
Ideaal voor lezen, 
eten enz. 

In hoogte verstelbaar. 
Afmeting tafelblad: 60 x 40 cm.

PR60195 € 149,95 .
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Hartey hoezen 

ALLE HARLEY ZITKUSSENS KUNNEN WORDEN 

GELEVERD MET DIVERSE HOEZEN. ER IS KEUZE 

UIT VERSCHILLENDE MATERIALEN. 

VOOR MEER INFORMATIE RAADPLEEG ONZE 

WEBSITE WWW.ABLE2.NL 

H rley Designer rugondersteuning 

Een basis van polyurethaan schuim versmolten met 
een visco-elastische schuimlaag. Voor comfort, 
juiste drukverdeling en maximale ondersteuning 
van de rug. Inclusief elastische bevestigingsband. 
Afmeting: 38 x 41 cm. 

-
SP24024 € 54,95 

Harl y hoofd· en rugonderst unlng 

Zachte en effectieve 
ondersteuning voor 
hoofd, nek of rug. 
Dit kussen kan in 
meerdere zithoudingen 
de juiste ondersteuning 
geven. De speciale 
gebalanceerde band 
zorgt ervoor dat het 
kussen op de juiste 
hoogte blijft. Inclusief 
velours hoes met rits. 
Afmeting: 30 x 1 8  cm. 

SP94074 
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€ 29,95 

u v ." 

Door de anatomi
sche vormgeving 
biedt dit kussen 
maximale steun. 
De lendenwervels 
blijven recht, 
terwijl de laterale 
ondersteuning 
eventuele spanning 
reduceert. Inclusief 
elastische bevesti
gingsband. 

1 kussen

Afmeting: 40 x 38 cm. 

SP24005 original 
SP24078 designer (visco-elastisch) 

Harley lumba•I ondersteuning 

€ 48,95 
€ 59,95 

De geïntegreerde zijsteunen van dit lumbaal kussen 
geven extra gebalanceerde ondersteuning. Ideaal 
voor in een bureaustoel of stoelen met rechte 
rugleuning. Inclusief elastische bevestigingsband. 
Afmeting: 32 x 15 cm. 

SP24011 original 
SP24292 designer (visco-elastisch) 

Harley Designer D·rol 

De visco-elastische 
vulling van dit 
lumbaalkussen zorgt 
voor comfort en een 
juiste drukverdeling. 
De D-vormige 
rol is ideaal voor 
stoelen met rechte 
rugleuning. Inclusief 
elastische bevestigingsband. 
Afmeting: L 30 x B 13 x H 6 cm. 

SP24082 

€ 24,95 
€ 29,95 

€ 36,95 



ZITKUSSENS O N E N  & COMFORT 

Harley wigkussens 

Door de hoek van 1 1  graden zorgt dit wigkussen 
ervoor dat het bekken in de juiste positie kantelt. 
De ruggengraat blijft in een natuurlijke houding staan 
waardoor pijn in de onderrug en de benen aanzienlijk 
vermindert. Gemaakt van een polyurethaan schuim. 
Ook verkrijgbaar met bevestigingsband en met een 
Coccyx uitsparing aan de achterzijde. 
Afmeting : 36 x 36 x 10 cm. 

SP24015 wigkussen € 26,95 
SP24015-S met band € 29,95 
SP2405_0��c_oc_cyx���������-€_2_6�,95 
SP24050-S coccyx met band € 29,95 

HarleJ Designer rin9kussen 

Gegoten ringkussen 
van visco-elastisch faam 
voor comfort en de 
juiste drukverdeling. 
Hoes is los verkrijgbaar. 

f::i9 120 kg 0 44 cm 

SP44233 
SP44266 badstof hoes zwart 
SP44266-TAR geruite hoes 

Harley ringkussen 

Dit kussen is ge
maakt van geo
metrisch verdeeld 
polyurethaan faam. 
Dit zorgt voor een 
constante lucht
stroom en neemt 
de druk weg van 
gevoelige plekken. 
Inclusief geruite hoes. 

€ 39,95 
€ 16,95 
€ 16,95 

&Jj 90 kg 0 41 cm 

SP44289 € 32,95 

Harley Designer wigkussen 

De ideale hoek van 8 graden zorgt ervoor dat de 
natuurlijke S vorm van de wervelkolom in stand wordt 
gehouden. Gemaakt van hoog veerkrachtig schuim 
met een toplaag van visco-elastisch traagschuim. 
Met of zonder Coccyx uitsparing aan de achterzijde. 

SP24083 36 x 36 x 7 cm € 46,95 
_SP_2_4_0_2_3�_c_o_c�cy�x��������-€�46_,�9_5 

Harle_y 0ri_9inal rin_9kussen 

Gegoten ringkussen 
van polyurethaan 
schuim voor optimale 
drukverdeling. Hoes 
is los verkrijgbaar. 

tD 140kg 0 44cm

SP44837 
SP44266 badstof hoes zwart 
SP44266-TAR geruite hoes 

Opblaasbaar rubber 

Dit opblaasbare ring
kussen wordt gebruikt 
om drukpijnen te 
voorkomen en het 
genezingsproces te 
versnellen. Verkrijgbaar 
in 2 maten. Pompje is 
los verkrijgbaar. 

€ 34,95 
€ 16,95 
€ 16,95 

PR20616 41 cm € 16,95 
PR20618 
SU41500 

46 cm € 18,95 

p omp�j e���������-€_1_2�,9_5 
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Harley Comfort Plus zitkussen 

Een lichtgewicht zitkussen gemaakt van hoogwaardig 
faam. Inclusief stretchbare en waterdichte 
LeatheretteNinyl hoes met ritssluiting. 

h9 1 15 kg
SP44504 40 x 40 x 5 cm € 31,95 
SP44971 40 x 40 x 8 cm € 34,95 
SP44669 40 x 40 x 1 0 cm € 38,95 
SP44152 43 x 43 x 5  cm € 36,95 
SP44750 43 x 43 x 8  cm € 38,95 
SP44597 43 x 43 x 10 cm € 41,95 

Hartey Proform zitkussen 

SP44367 

Zitkussen van hoogwaardig faam met eierdop
structuur voor een goede luchtcirculatie. Werkt druk
verlagend. Verkrijgbaar als standaard uitvoering of 
met een coccyx of combi uitsparing. Voorzien van 
een luxe Suedette hoes. Afmeting 43 x 43 x 8 cm. 

rn 1 1 5 kg
SP44365 standaard 
SP44366 coccyx 
SP44367 combi 

€ 44,95 
€ 44,95 
€ 44,95 

1 : h i 2 f D DEZE HARLEY ZITKUSSENS ZUN IN MEERDERE MATEN VERKRIJGBAAR 1M�i1 � 
Harley Pressure-Tex zitkussen 

Dit zitkussen is geometrisch verdeeld in lagen die elk 
afzonderlijk hun werk doen. Dit zorgt voor maximale 
gewichtsverdeling en luchtcirOJlatie. Inclusief water
dichte ademende Dartex hoes. � 1 1 5 kg
SP44234 40 x 40 x 6 cm € 49,95 
SP44235 40 x 40 x 8 cm € 52,95 
SP44236 40 x 40 x 10 cm € 56,95 
SP44069 43 x 43 x 6 cm € 52,95 
SP44237 43 x 43 x 8 cm € 56,95 
SP44068 43 x 43 x 10 cm € 59,95 
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Hatley Visco-Tex zitkussen 

Dit zitkussen heeft dezelfde kenmerken als het 
Pressure-Tex kussen, maar heeft echter twee lagen, 
een laag polyurethaan schuim en een laag visco
elastisch schuim. Dit zorgt voor een stabiele 
zitpositie, effectieve drukvermindering en de juiste 
ondersteuning. tl] 1 1 5  kg
SP46337 40 x 40 x 6 cm  € 54,95 
SP46338 40 x 40 x 8  cm € 57,95 
SP46339 40 x 40 x 10 cm ____!_ 61,95 
SP46340 43 x 43 x 6 cm € 61,95 
SP46341 43 x 43 x 8 cm € 64,95 
SP46342 43 x 43 x 10 cm € 68,95 
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Harley Designer Economy V·zitkussen 

b1 115 kg 
Een zitkussen met een uitzonderlijke prijskwaliteit
verhouding. Bestaat uit een basis van hoogwaardig 
polyurethaan faam met een toplaag van visco-elastich 
faam. Inclusief waterdichte, ademende Dartex hoes. 

SP45918 40 x 40 x 6 cm € 46,95 
SP45919 40 x 40 x 8 cm € 49,95 
SP45920 40 x 40 x  10 cm € 53,95 -
SP44934 43 x 43 x 6 cm € 51,95 
SP44935 43 x 43 x 8 cm € 54,95 
SP44936 43 x 43 x 10 cm € 59,95 

«:�!2?D DEZE HARL.EY ZITKUSSENS 
ZIJN IN MEERDERE MATEN 
VERKRIJGBAAR 

Harley Visco-Gel zitkussen 

Dit ultieme drukverlichtende kussen heeft een uniek 
gel-inlegstuk. De polyurethaan faam basis zorgt 
voor de noodzakelijke stabiliteit en steun.  Een laag 
visco-elastisch faam dekt het gehele bovenoppervlak 
af en zorgt voor comfort, drukvermindering en 
bescherming. Inclusief waterdichte, ademende 
Premium Dartex hoes met anti-slip basis. 

f':ï1 145 kg 
SP46728 40 x 40 x 8 cm --- -- -
SP46729 40 x 40 x  10 cm 
SP46731 43 x 43 x 8 cm 
SP46732 43 x 43 x 10 cm 
SP46734 46 x 46 x 8 cm 
SP46735 46 x 46 x  10 cm 

€ 286,95 
€ 293,95 
€ 293,95 
€ 293,95 
€ 296,95 
€ 304,95 

Harley Designer Super V-zitkussen 

fYÎ 125 kg 

Dit uniek gegoten zitkussen van visco-elastisch faam 
zorgt voor drukvermindering en een stabiele en 
correcte zithouding. Inclusief waterdichte, ademende 
Premium Dartex hoes met anti-slip basis. 

SP44174 40 x 40 x 6 cm € 1 1 9,95 
SP44205 40 x 40 x 8 cm € 1 1 9,95 
SP44173 40 x 40 x  1 0 cm € 1 1 9,95 
SP441 80 43 x 43 x 6 cm € 1 1 9,95 
SP44206 43 x 43 x 8 cm € 1 1 9,95 
SP44179 43 x 43 x 10 cm € 1 1 9,95 

Harfey Ergoform kussen 

b1 130kg 
Gegoten zitkussen met een extra visco-elastische faam
laag bij het stuitgedeelte. Door de anatomische vorm
geving met ingebouwde abductor heeft u een stabiele 
zitpositie. Inclusief Dartex hoes met anti-slipbasis. Het 
standaard kussen is gemaakt van polyurethaan faam, 
het designer kussen van visco-elastisch faam. 

SP44263 standaard 43 x 43 x 8 cm 
SP44264 designer 43 x 43 x 10 cm 

€ 61 ,95 
€ 104,95 

Harley Designer Bari-C re z1tkussen 

f'J1 250 kg
Een zitkussen met een stevige foambasis en een 
toplaag van ultra visco-elastisch faam. Voor een juiste 
drukverdeling. Inclusief waterdichte, ademende 
Premium Dartex hoes met anti-slip basis. 

SP94410 recht 56 x 46 x 10 cm 
SP94411 gevormd 56 x 46 x 15  cm 

€ 139,95 
€ 181,95 

 131



GEZON DHEI  COMFORTSCHOENEN 

MSF comfortschoenen 

Voor personen met probleemvoeten is het vaak lastig 
om geschikte schoenen te vinden. De MSF comfort
schoen is een comfortabele en zachte stretchschoen 
die zich direct aanpast aan uw voet. Verkrijgbaar in 
diverse dames- en herenmodellen en in verschillende 
kleuren en maten. 

Uitermate geschikt voor hallux valgus, hamertenen, 
knobbeltenen, artrose, reuma of oedeem in de 
voeten, pijnlij ke voetzolen en eelt. Door de
uitneembare inlegzool zijn de comfortschoenen 
ook geschikt voor orthopedische steunzolen. 

Loopzool 
• Soepele latex zool 
• Ultra-licht materiaal 
• Anti-slip zool 
• Ideale hoogte (± 2,5 cm) voor goede stand en 

afloop van de voet en ter preventie van rugklachten 
• Bevordert de afloop van de voet 

MSF comfortschoen Karina 

maat zwart taupe 

35 MS4908Z-35 MS4908B-35 € 79,95 
36 MS4908Z-36 MS4908B-36 € 79,95 
37 MS4908Z-37 MS4908B-37 € 79,95 
38 MS4908Z-38 MS4908B-38 € 79,95 
39 MS4908Z-39 MS4908B-39 € 79,95 
40 MS4908Z-40 --- MS4908B-40 € 79,95 
41 MS4908Z-41 MS4908B-41 € 79,95 
42 MS4908Z-42 MS4908B-42 € 79,95 
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�e Stretch & Comfort � Antl·druk schoenen 

.ia�er aa
• Soft-touch stretch materiaal: flexibel en zeer 

rekbaar, met zowel goede elastische als 
trekvaste eigenschappen

• Huidvriendelijk en ademend materiaal voor 
een gelijkmatige voettemperatuur 

• Hygiënisch fris en waterafstotend 
• Anti-bacteriologisch en geurabsorberend 
• De schoen keert na het dragen en wassen 

terug naar de originele pasvorm 
• Ultra-lichtgewicht 
• Voldoet aan de hoge kwaliteits- en keuringseisen 

Uitneembare nlegzool 
• Visco-elastisch materiaal in combinatie met leer 
• Drukverdelend 
• Optimale schokabsorptie 

Inclusief medisch certificaat 
voor geteste materialen. 

MSF comfortschoen Melina 

maat zwart taupe 

35 MS4929Z-35 MS4929B-35 € 84,95 
36 MS4929Z-36 MS4929B-36 € 84,95 
37 MS4929Z-37 MS4929B-37 € 84,9_? 
38 MS4929Z-38 MS4929B-38 € 84,95 
39 MS4929Z-39 MS4929B-39 € 84,95 
40 MS4929Z-40 MS4929B-40 € 84,95 
41 MS4929Z-41 - MS4929B-41 € 84,95 
42 MS4929Z-42 MS4929B-42 € 84,95 



MSF comfortschoen Sanne 

maat beige 

36 MS80072-36 
37 MS80072-37 
38 MS80072-38 
39 MS80072-39 
40 MS80072-40 
41 MS80072-41 
42 MS80072-42 
43 MS80072-43 

MSF comfortschoen Diana 

maat zwart 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

MS81 02Z-35 
MS81 02Z-36 
MS81 02Z-37 
MS81 02Z-38 -- -
MS81 02Z-39 
MS8102Z-40 
MS81 02Z-41 
MS81 02Z-42 
MS8102Z-43 

taupe 

MS81 02B-35 
MS8102B-36 
MS8102B-37 
MS81 02B-38 -
MS8102B-39 
MS81 02B-40 
MS81 02B-41 
MS81 02B-42 
MS81 02B-43 

€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 

€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 
€ 99,95 

COMFORTSCHOENEN GEZOND H El  D 

MSF comfortschoen Alexander 

maat zwart bruin 

39 MS8502Z-39 MS8502B-39 € 99,95 - --
40 MS8502Z-40 MS8502B-40 € 99,95 
41 MS8502Z-41 MS8502B-41 € 99,95 
42 MS8502Z-42 MS8502B-42 € 99,95 
43 MS8502Z-43 MS8502B-43 € 99,95 
44 MS8502Z-44 MS8502B-44 € 99,95 
45 MS8502Z-45 MS8502B-45 € 99,95 
46 MS8502Z-46 MS8502B-46 € 99,95 

MSF comfortschoen Olivia 

maat 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

zwart taupe 

MS81 03Z-35 MS81 03B-35 € 99,95 
MS81 03Z-36 MS81 03B-36 € 99,95 
MS81 03Z-37 MS81 03B-37 € 99,95 
MS81 03Z-38 MS81 03B-38 € 99,95 
MS81 03Z-39 MS81 03B-39 € 99,95 
MS8103Z-40 MS81 03B-40 € 99,95 
MS81 03Z-41 MS81 03B-41 € 99,95 
MS8103Z-42 MS81 03B-42 € 99,95 
MS81 03Z-43 MS81 03B-43 € 99,95 
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Nature Comfort verbandschoen Victory ��������-=--������������������� 

• Eenvoudig aan te trekken door 
de lange opening aan de voorkant 

• Opening aan de achterkant voor 
goede aansluiting 

• Extra versteviging bij de enkel 
voor een goede stabiliteit 

• Heeft verder dezelfde specificaties 
als de luxe pantoffel 

• Hoog model, kleur zwart 

zwart maat PI02141-BK 
PI02136·BK 36 PI02142·BK 
PI02137-BK 37 PI02143-BK 
PI02138-BK 38 PI02144-BK 
PI02139-BK 39 PI02145-BK 
PI02140-BK 40 PI02146-BK 

Nature Comfort pantoffels 

Cameron: laag model 
beige zwart maat 
PI00835-BE PI00835-BK 35 
PI00836-BE PI00836-BK 36 
PI00837-BE PI00837-BK 37 
PI00838-BE PI00838-BK 38 
PI00839-BE PI00839-BK 39 
PI00840-BE PI00840-BK 40 
PI00841-BE Pl00841-BK 41 
PI00842-BE PI00842-BK 42 
PI00843-BE PI00843-BK 43 
PI00844-BE PI00844-BK 44 
PI0084S-BE PI00845-BK 45 

'W 

Gabriel: hoog model 
beige zwart maat 
PI00935-BE PI00935-BK 35 
PI00936-BE PI00936-BK 36 
PI00937-BE PI00937-BK 37 
PI00938-BE PI00938-BK 38 
PI00939-BE PI00939-BK 39 
PI00940-BE PI00940-BK 40 
PI00941-BE Pl00941-BK 41 
PI00942-BE PI00942-BK 42 
PI00943-BE PI00943-BK 43 
PI00944-BE PI00944-BK 44 
PI00945-BE PI00945-BK 45 
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€ 99,95 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Luxe pantoffel 
• Verstelbare klittenbandsluiting • Voering 80% katoen, 
• Brede schacht en pasvorm 
• Zachte uitneembare binnenzool 

20% polyester 
• Verkrijgbaar in een 

• Stevige anti-slip zool laag en hoog model 
• Unisex, geschikt voor heren • Verkrijgbaar in twee 

en dames kleuren: zwart en beige 

Cameron 

Cameron 

€ 59,95 

Gabóel 

Gabriel 
€ 61 ,95 



PANTOFFELS G EZON D H E I D

Ounlop pantoffels 

Deze stijlvolle en comfortabele pantoffels hebben een grote wijde opening. Ideaal voor gezwollen of dikke 
voeten. De klittenbandsluiting zorgt voor een perfecte pasvorm. De pantoffels zijn hierdoor makkelijk aan en uit 
te trekken. De pantoffels zijn voorzien van een duurzame anti-slip zool. Verkrijgbaar in zowel dames als heren 
modellen en in verschillende maten. Britse maten kunnen iets afwijken van de Nederlandse maten. 

1 .  Pantoffels BlueBell (dames) 
PR55150BL-3 maat 36 blauw 
PR55150BL-4 maat 37 blauw 
PR55150BL-5 maat 38 blauw 
PR551 50BL-6 maat 40 blauw 
PR55150BL-7 maat 41 blauw 
PR55150BL-8 maat 42 blauw 
PR55150BU-3 maat 36 burgundy 
PR55150BU-4 maat 37 burgundy 
PR55150BU-5 maat 38 burgundy 
PR55150BU-6 maat 40 burgundy 
PR55150BU-7 maat 41 burgundy 
PR55150BU:8 �aat _:l2 burgundy 

2. Pantoffels Be (dames) 
PR55151 BL-3 maat 36 blauw 
PR551 51 BL-4 maat 37 blauw 
PR551 51 BL-5 maat 38 blauw 
PR55151 BL-6 maat 40 blauw -
PR551 51 BL-7 maat 41 blauw 
PR551 51 BL-8 maat 42 blauw 
PR55151 BU-3 maat 36 bur9undL 
PR55151 BU-4 maat 37 burgundL 
PR55151 BU-5 maat 38 burgundy 
PR55151 BU-6 maat 40 burgundy 
PR55151BU-7 maat 41 burgun9y 
PR55151 BU-8 maat 42 bur9undl 

3. Pantoffels Albert (heren) 
PR55152BL-6 maat 40 blauw 
PR55152BL-7 maat 41 blauw -
PR55152BL-8 maat 42 blauw -
PR55152BL-9 maat 43 blauw 
PR55152BL-10 maat 44 blauw 
PR55152BL-1 1 maat 45 blauw 
PR55152BL-12 maat 46 blauw 
PR55152BU-6 maat 40 burgundy 
PR55152BU-7 maat 41 burgundy -
PR55152BU-8 maat 42 burgundy 
PR55152BU-9 maat 43 burg� 
PR55152BU-10 maat 44 bur9und� 
PR55152BU-1 1 maat 45 bur9und� 
PR55152BU-12 maat 46 burgundl 

0 

4. Pantoffels Arthur (heren) 
PR55153BL-6 maat 40 blauw 
PR55153BL-7 maat 41 blauw 
PR55153BL-8 maat 42 blauw 
PR55153BL-9 maat 43 blauw -
PR55153BL-10 maat 44 blauw 
PR55153BL-11 maat 45 blauw 
PR55153BL-12 maat 46 blauw 

€ 29,95

PR55153GR-6 maat 40 grïs 
PR55153GR-7 maat 41 grijs 
PR55153GR-8 maat 42 grijs 
PR55153GR-9 maat 43 grijs 
PR55153GR-10 maat 44 grij� 
PR55153GR-11 maat 45 grijs 
PR55153GR-12 maat 46 grijs 
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Xpandasox• brengt mode en functionaliteit 
samen. Xpandasox• zijn vernieuwende en 
latexvrije sokken die tot 61 cm rekbaar zijn. 

XPAN DAs ox· 
A LITTLE llT OF WITN A LOT OF FUHCTIOH 

Het rekbare en ingenaaide 
Xpandapanel"' is ideaal voor personen 
met brede kuiten en medische aan
doeningen waarbij het been opzwelt. 
Te gebruiken bij lymfoedeem en 
lipoedeem, personen die zwachtels, 
bandages of braces dragen, bij wond
verzorging, en nog veel meer. 
Xpandasoxe geven een lichte tot milde 
compressie, hebben een elegante en 
discrete uitstraling en kunnen op ver
schillende manieren worden gedragen. 
Xpandasoxe zijn geen therapeutische 
elastische kousen. 

• Te dragen over zwachtels en bandages 
en houden alles op zijn plek 

• Houden zwachtels en bandages schoon en droog 
• 's Nachts te dragen ter voorkoming van het 

losraken van zwachtels en bandages 
• Binnenstebuiten te dragen onder bandages, zwachtels 

of braces. Hierdoor komt de naad niet in direct contact 
met de huid en wordt wrijving voorkomen 

• Te dragen over aangemeten compressiekousen 
voor een discrete en elegante uitstraling 

• Als 'finishing touch' te dragen bij iedere outfit 
• Verkrijgbaar in diverse kleuren, patronen en maten 

Xpandasox.-8 dames kniehoogte lengte 41 cm 

artikel nr. patroon maat kleur w 
© F1 52005-CM effen 35 - 4 1  crème gemêleerd 

F1 5200l-CM effen 41 - 43 crème gemêleerd 
@ F1 52005-DG effen 35 - 41 donkergrijs 

F1 5200l·DG effen 41 - 43 donkergrijs 
F152005-NB effen 35- 41 navy blauw 
F1 5200L-NB effen 41 - 43 navy blauw 
F15201S-G ruit 35- 41 grijs 
F15201 L-G ruit 4 1  - 43 grijs 
F15201 5-NB ruit 35- 41 navy blauw 

@ F15201 L-NB ruit 41 - 43 navy blauw 
© F153025-BL fairisle 35- 41 blauw 

F15302L-Bl fairisle 41 - 43 blauw 
F153025-GR fairisle 35 - 41 grijs 
F15302L-GR fairisle 41 - 43 grijs 

@ F152025-NB brocade 35 - 41 navy blauw 
F1 5202L-NB brocade 41 - 43 navy blauw 
F1 52035-CM kabel 35 - 41 crème gemêleerd 
F1 5203L-CM kabel 41 - 43 crème gemêleerd 
F152035-NB kabel 35 - 41 navy blauw 
F1 5203L-NB kabel 41 - 43 navy blauw 

@ F1 52065-Z luipaard 35 - 41 zwart 
F15206L-Z luipaard 41 - 43 zwart 

Q) F1 53055-Z figuren 35 - 41 zwart 
F 15305L-Z figuren 41 - 43 zwart 
F15500S-CM effen-kant 35 - 41 crème 

@ F1 5500L-CM effen-kant 41 - 43 crème 

€ 24,95 



® @ 

Anti-slip sokken 

Ecosox bamboesokken 

VOETBESCHERMING GEZOND H El  D 

Xpandasoxe Unisex halverwege de kuit lengte 33 cm 

atroon maat kleur '00 
fi_9uren 41 - 43 zwart / bruin 
figuren 43-46 zwart / bruin 
effen 41 -43 zwart 
effen 43 - 46 zwart 

Xpandasport• kniehoogte lengte 41 cm met mesh panel 

artikel nr. atroon maat kleur '00 
@ F151 03S-WB seortsok 35 - 41 wit / blauw 

F15103L-WB seortsok 41 - 43 wit/ blauw 
@ F151 03S-ZT seortsok 35 - 41 zwart / turguoise 

F15103L-ZT sportsok ---- 41 - 43 zwart / turquoise 
F151 03S-BP sportsok 35 - 41 zwart / paars 
F151 03L-BP �rtsok 41 - 43 zwart / paars 

XPANDASOX' € 24,95 
• urne ", °' t """ wro1 • Lot °' ,-uwcoo• 

Anti-slip sok met 
artikelnr. kleur maat --

uitstekende pasvorm en AL441 0 zwart 35 - 38 € 13,95 

een slijtvaste rubberen AL4411 zwart 39 - 42 € 13,95 
onderlaag. Verkrijgbaar in AL4412  zwart 43- 45 € 13,95 
2 kleuren: zwart en blauw. AL4413 blauw 35- 38 � 13,95 

� AL4414 blauw 39 - 42 € 13,95 
'00 AL441 5 blauw 43- 45 € 13,95 

Ecosox bamboesokken zijn gebreid van bamboe 
viscosevezels en zijn voorzien van extra vulling op de 
zool voor comfort en extra duurzaamheid. De sokken 
zijn ultrazacht, houden uw voeten droog, bestrijden 
zweetvoeten en vermoeidheid, voorkomen blaren en 
zijn thermoregulerend. 

Ecosox compressiesoklken 
Deze hoge kwaliteit compressiesokken geven extra 
druk aan het onderbeen om de ophoping van vocht 
tegen te gaan. Ideaal bij lang staan, zwangerschap of 
tijdens reizen. 

EC0200-B maat 36 - 42 zwart € 19,95 
EC0210-B maat 43 - 47 zwart € 19,95 --
EC0202-N maat 36 - 42 blauw € 19,95 
EC0212-N maat 43 - 47 blauw € 19,95 
EC0204-T maat 36 - 42 beige € 19,95 
EC0214-T maat 43 - 47 beige € 19,95 

Ecosox diabetessokken 
Deze diabetessokken zijn ontworpen om de bloed
circulatie in tact te houden, ook bij gezwollen benen. 
De diabetessokken rekken uit zodra benen beginnen 
te zwellen en zakken niet af. Maximaal comfort. 

EC0100-B maat 36 - 42 zwart € 15,95 
EC0110-B maat 43 - 47 zwart € 15,95 
EC0102-N maat 36 - 42 blauw € 15,95 
EC0112-N maat 43 - 47 blauw € 15,95 
EC0104-T maat 36 - 42 beige € 15,95 
EC0114-T maat 43 - 47 beige € 15,95 
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Teenspreider - dun 

Deze polymergel teenspreiders 
zijn ontworpen ter verlichting van 
druk en om de tenen te spreiden. 

� 2stuk.s

PR55037-SM S/M 
PR55037-ML M/L 

Teen kap 

Deze polymergel teenkappen zijn 
zacht en comfortabel, perfect voor 
bescherming en demping van 
pijnlijke tenen. 

� 2stuk.s

PR55040-SM S/M 
PR5504Q.ML M/L 

Teenspreider - dik 

Deze dikke polymergel teen
spreiders zijn ontworpen ter 
verlichting van druk en om overlap
ping van de tenen te voorkomen. 

� 2 stuks 

Teenbeschermer - tube 

Deze 10 cm lange polymergel buis 
zorgt voor volledige bescherming 
rondom de teen. Voorkomt druk 
en wrijving. De buis is op maat 
te knippen. 

PR55041-SM S/M 
PR55041-ML M/L 

€ 6,00  PR55038-SM S/M
€ 6,00        PR55038-ML M/L 

Teenbeschermer 

Deze polymergel 
teen beschermer 
verlicht pijn en druk 
veroorzaakt door klauw- en hamer
tenen. Past comfortabel tussen 
de bal van uw voet en tenen en 
vermindert de belasting op de 
tenen. 

� 2 stuks 

€ 7,95 

Eeltknobbelbeschermer 

Deze comfortabele polymergel 
eeltknobbelbeschermers zijn 
ontworpen ter verlichting van 
druk en pijn van de hallux valgus. 
Universele maat. 

� 2 stuks 
PR55039-SM S/M 
PR55039-ML M/L € 7,95 PR55036 € 9,95 

�eo G Hallux valgus splin_t ____ _ 

Deze nachtspalk immobiliseert de hallux valgus 
optimaal voor een goede genezing. Het midden
voetsbeentje en de grote teen worden op de juiste 
wijze ondersteund. Verstelbaar. Universele maat. 

PR79061-L 
PR79061-R 
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links 
rechts 

Deze zachte, in omvang verstelbare support onder
steunt de hallux valgus en corrigeert standafwijkingen 
van de grote teen. Verlicht irritaties en ontstekingen 
van de hallux valgus. Universele maat. 

PR79074-L 
PR79074-R 

links 
rechts 

€ 6,00 
€ 6,00 € 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 
€ 6,00 

€ 21,95 
€ 21,95 € 21,95 

€ 21,95 

10% korting op alle Neo G producten!!



Hipshield 

Hipshield: reduceert het 
risico op heupfracturen 

De Hipshield is ontworpen om 
bescherming te bieden bij een val. 
De protector vangt de kla p op na
een val of botsing. De technologie 
is oorspronkelijk ontwikkeld voor de 
bescherming van motorrijders. 

De protector heeft een honingraat
structuur gevuld met luchtcellen. 
Deze cellen vormen samen een 
serie minischokbrekers die de 
schok absorberen en verspreiden. 
De beschermer wordt gedragen 
in de Hipshield onderbroeken en 
is discreet en comfortabel. 

Verkrijgbaar voor zowel heren als 
dames. Bepaal de maat door uw 
tailleomtrek te meten. De onder
broeken zijn ook los te bestellen. 

1 - ak: 2 e.!:_Otectors en 1 onderbroek € 44,95 
3- ak: 2 erotectors en 3 onderbroeken € 84,95 
Losse onderbroek € 21,95 
PR20399 Hipshield protector los pe�aar € 21,95 

00 
Hipshield dames 
PR20300 s 66 - 71 cm 1-pak-
PR20300-3 s 66- 71 cm 3-pak 
PR20300-B s 66- 71 cm losse broek 
PR20301 M 71 - 76 cm 1-eak 
PR20301-3 M 71 - 76 cm 3-eak 
PR20301-B M 71 - 76 cm losse broek 
PR20302 L 76 - 81 cm 1-pak 
PR20302-3 L 76 - 81 cm 3-pak 
PR20302-B L 76 - 81 cm losse broek - - - --
PR20303 XL 81 - 86 cm 1 - ak 
PR20303-3 XL 81 - 86 cm 3-eak 
PR20303-B XL 81 - 86 cm losse broek 
PR20304 XXL 86 - 91 cm 1-pak 
PR20304-3 XXL 86- 91 cm 3-pak 
PR20304-B XXL 86 - 91 cm losse broek -
PR20320 XXXL 91 - 96 cm 1 - ak 
PR20320-3 XXXL 91 - 96 cm 3-eak 
PR20320-B XXXL 91 - 96 cm losse broek 

HIPSHIELD G EZON D H E I D

De Hipshield vangt 
de klap op van een 

eventuele val en 
beschermt hierdoor 

uw heup. 

Hipshield heren 
PR20305 s 
PR20305-3 s 
PR20305-B s 
PR20306 M 
PR20306-3 M 
PR20306-B M 
PR20307 L 
PR20307-3 L 
PR20307-B L 
PR20308 XL 
PR20308-3 XL 
PR20308-B XL 
PR20309 XXL 
PR20309-3 XXL 
PR20309-B XXL 
PR20321 XXXL 
PR20321-3 XXXL 
PR20321-B XXXL 

76 - 81 cm 1-� 
76 - 81 cm 3-eak 
76 - 81 cm losse broek 
83 - 89 cm 1 -eak 
83 - 89 cm 3-pak 
83 - 89 cm losse broek 
91 - 96 cm 1 -pak 
91 - 96 cm 3-eak 
91 - 96 cm losse broek 
99- 104 cm 1-eak 
99 - 1 04cm _l_-:eak 
99- 104 cm losse broek 
1 06 - 1 1 2 cm 1 -pak 
1 06 - 1 1 2 cm  3-eak 
106 - 1 1 2  cm losse broek 
1 1 1 - 1 1 6 cm 1 -eak 
1 1 1 - 1 1 6 cm 3-eak 
1 1 1 - 1 1 6 cm losse broek 
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1 ncontinentieproducten 

Vida PVC beschermbroekjes 

Voor extra bescherming. 
Deze plastic waterdichte 
beschermbroekjes zitten 
zacht en comfortabel. 
Geschikt voor zowel 
heren als dames. 
Per stuk verpakt. 

� \:!91 
PR52179-S small 
PR52179-M medium 
PR52179-L large 
PR52179-XL X-large 
PR52179-XXL XX-large 

81 - 86 cm 
91 - 96 cm 

102 - 106 cm 
1 1 2 - 1 1 7 cm 
122 - 132 cm 

€ 24,95 
€ 24,95 
€ 24,95 

__ € 24,95 
€ 24,95 

Vida wasbare beschermbroekjes 

Deze wasbare beschermbroekjes zijn bijzonder 
geschikt bij licht urineverlies. De binnenkant is voor
zien van een extra absorberende en ademende laag 
zodat de huid droog blijft. De broekjes hebben een 
absorptievermogen van ongeveer 300 ml. Ze zitten 
comfortabel en bieden de juiste bescherming. 
Verkrijgbaar in een heren- en damesmodel. 

PR52229-S heren small 81 - 86 cm € 25,95
PR52230-S dames small 81 - 86 cm € 25,95 
PR52229-M heren medium 91 - 96 cm € 25, 95 
PR52230-M dames medium 91 - 96 cm € 25, 95 
PR52229-L heren large 102 - 106 cm € 25,95 
PR52230-L dames large 102 - 106 cm € 25, 95 
PR52229-XL heren X-large 1 1 2  - 1 1 7  cm € 25, 95 
PR52230-XL dames X-large 1 12 - 1 1 7  cm € 25, 95 
PR52229-XXL heren XX-large 1 22 - 132 cm € 25, 95 
PR52230-XXL dames XX-large 1 22 - 132 cm € 25, 95 
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Vida wasbare beschermbroekjes 
met inlegstuk 

Deze beschermbroekjes hebben een inlegstuk voor 
uitneembaar incontinentiemateriaal. Te gebruiken 
in combinatie met wegwerp- of wasbare pads die 
zorgen voor extra opvangcapaciteit. Comfortabel 
en duurzaam. Verkrijgbaar in een heren- en dames
model. De wasbare pads zijn apart verkrijgbaar. 

PR52227-S heren small 81 - 86 cm € 24,95 
PR52228-S dames - small 81 - 86 cm € 24,95 
PR52227-M heren medium 91 - 96 cm € 24,95 
PR52228-M dames medium 91 - 96 cm € 24,95 
PR52227-L heren large 102 - 106 cm € 24,95 
PR52228-L dames large 102 - 106 cm € 24,95 
PR52227-XL heren X-large 1 12 - 1 1 7 cm  € 24,95 
PR52228-XL dames X-large 1 12 - 1 1 7 cm € 24,95 
PR52227-XXL heren XX-large 122 - 132 cm € 24,95 
PR52228-XXL dames XX-large 122 - 132 cm € 24,95 

Vida wasbare pads 

--

Deze wasbare pads zijn speciaal ontworpen voor de 
wasbare incontinentiebroekjes met inlegstuk, zowel 
voor heren als voor dames. De pads hebben een 
absorptievermogen van ongeveer 300 ml. 

'g � 3stuks
PR52231 € 25,95 
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Vida waterdichte bescherming voor in bed 

Duurzame waterdichte PVC bescherming voor in bed. Beschermt het 
matras, dekbed of hoofdkussen tegen transpiratie, vocht, vlekken en 
urine. De matrasbeschermers zijn als een hoeslaken om het matras te 
stoppen. De dekbed- en hoofdkussenbeschermers zijn slopen zodat uw 
beddengoed volledig wordt beschermd. Het materiaal is behandeld 
met een antibacterieel en anti-schimmelmiddel en is brandvertragend 
en latexvrij. 

PR52161 eenpersoonsmatras 95 x 200 x 23 cm 
PR52162 twee ersoonsmatras 140 x 200 x 23 cm 
PR52163 dekbed 140 x 200 cm 
PR52164 hoofdkussen 50 x 74 cm 

Vida matrasbeschermers 

€ 14,95 
€ 21,95 
€ 19,95 
€ 6,00 

De Vida wasbare en herbruikbare matrasbeschermers beschermen uw 
matras tegen vocht en andere vloeistoffen. De bovenlaag is gemaakt 
van speciaal materiaal dat vocht snel opneemt en hierdoor droog en 
comfortabel aan blijft voelen. Door de waterafstotende onderlaag van 
polyurethaan kan er geen vocht doordringen naar het matras. 
Verkrijgbaar met of zonder instopstroken, in 2 verschillende maten 
en 2 verschillende absorptievermogens. Kleur roze. 

PR52251 70 x 90 cm absorptie max. 2 ltr € 25,95 
PR52251-T 70 x 90 cm met instopstroken absor tie max. 2 ltr € 29,95 
PR52252 70 x 90 cm absor tie max. 3 ltr € 29,95 
PR52252-T 70 x 90 cm met instopstroken absor tie max. 3 ltr € 34,95 
PR52253-T 90 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 2 ltr € 35,95 
PR52254-T 90 x 90 cm met instopstroken absorptie max. 3 ltr € 39,95 

Vida stoelbeschermers 

De Vida wasbare en herbruikbare 
stoelbeschermers beschermen uw 
stoel tegen vocht en andere vloei
stoffen. De bovenlaag is van speciaal 
materiaal dat vocht snel opneemt en 
hierdoor droog en comfortabel aan 
blijft voelen. Door de waterafstotende 
onderlaag van polyurethaan kan er 
geen vocht doordringen naar de stoel. 
Afmeting 50 x 60 cm. 
Absorptievermogen 1 liter. 
Verkrijgbaar in 4 kleuren. l8J '\ir-1 
PR52250-PK roze 
PR52250-WN rood 

€ 1 1 ,95 
€ 1 1 ,95 

PR52250-BL blauw 
PR52250-BR bruin 

€ 1 1 ,95 
€ 1 1 ,95 
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Protect-a-Bed en AllerZip� matrasbeschermers 

De Protect-a-Bed matrasbeschermer 
beschermt uw matras tegen transpiratie en 
urine en voorkomt de groei van bacteriën en 
huisstofmijt. 

De Aller Zip• matrasbeschermer gaat om het 
gehele matras en sluit af met een rits. Biedt 
een effectieve bescherming bij problemen 
zoals allergieën, astma en eczeem. 

• 100% katoenen bovenlaag 
• waterdicht, maar toch ademend 
• super absorberend 
• ultra-dun 
• stretchbaar 

Protect-a-Bed 

PR52171 90 x 200 cm 
PR52173 150 x 200 cm 
PR52174 180 x 200 on 
PR52175 kussensloop 2 stuks 

€ 39,95 
€ 57,95 
€ 67,95 

50 x 75 cm € 34,95 

Aller Zip• 

---
PR52183 9 0 x  200 cm € 89,95 

Molton incontinentietaken 

Hypoallergeen molton bedlaken met waterdichte 
onderzijde. Bovenzijde gemaakt van aangenaam 
zacht katoen en onderzijde van waterdicht PVC. 
Bloed-, water- en urinebestendig. 

� 'ill1
RE04908765 50 x 90 cm € 17,95 
RE04908771 7 0 x 100 cm € 19,95 
RE04908788 90 x 150 cm € 34,95 
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PR52186 150 x 200 on € 139,95 
PR52187 1 80 x 200 on € 154,95 
PR52189 kussensloop 2 stuks 

50 x 75 cm € 99,95 

Badstof incontinentielaken 

Waterdicht incontinentielaken. Bovenzijde gemaakt 
van badstof en een waterdichte urinebestendige 
PVC onderzijde. 

� 'ill1
RE04908831 50 x 90 cm  € 16,95 
RE04908848 70 x 100 cm € 18,95 
RE04908989 90 x 150 cm € 34,95 
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Neo G Airflow 

• Unisex, lichtgewicht en slimline
ondersteuning past zowel links
als rechts 

• Helpt bij verrekkingen, verstuikingen, 
instabiliteit en gewrichten met artritis 

• Speciaal ademend weefsel helpt
bij de vochtregulering 

• Biedt ondersteuning bij spierblessures 
en zwakke spieren en/of gewrichten 
tijdens sportactiviteiten en dagelijkse 
werkzaamheden 

Maten: Voor de juiste maat � 
de omtrek op de aangegeven 
plaats meten 
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€ 22,95 € 22,95 

€ 22,95 € 22,95 

Voorjaarspromotie bij IkBlijfThuis: 
10% korting op Neo G producten!!
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�,....,, IN 1 · '--"�AT E O  �i9· Hot Cold

Polsbrace 

Helpt bij 
instabiliteit 
en om de 
symptomen 
te verlichten 
bij verrekking 
of verstuiking 
van de pols. Biedt ondersteuning 
en comfort bij letsel waarbij extra 
ondersteuning en warmtetherapie 
vereist is. Geschikt voor links- en 
rechtshandig gebruik. 

PR79050 € 24,95 

Ouimbrace 

Bedoeld om de duim steun en 
comfort te bieden, de vingers vrij 
te laten bewegen en het carpaal 
tunnelsyndroom te voorkomen. 
Biedt ondersteuning aan zwakke 
of geblesseerde polsen. Geschikt 
voor de linker- en rechterduim. 

PR79063 € 29,95 
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Exclusieve neopreen braces 
speciaal ontwikkeld voor preven
tief, ondersteunend en revalide
rend gebruik door middel van 
variabele compressietechnieken. 

Te combineren met de Neo G 
hot & cold packs, zie pagina 161. 

Stabiliserende polsbrace 

Deze pols
brace heeft 
een ver
wijderbare 
metalen lepel 
die op maat 
gemaakt kan 
worden. De 
lepel stabili
seert de pols 
in de juiste 
houding en de elastische band 
geeft de gewenste compressie. 
Ondersteunt bij RSI klachten, ver
stuiking, instabiliteit van de pols 
en het carpaal tunnelsyndroom. 

PR79055-l links 
PR79055-R rechts 

Rugband 

€ 31,95 
€ 31,95 

Biedt steun bij een rugblessure, 
zwakke rug of artritis tijdens het 
sporten en het uitvoeren van 
dagelijkse werkzaamheden. 
Ontwikkeld om ongewenste 
draaiende bewegingen te 
verminderen. Het neopreen 
materiaal helpt de spieren en 
gewrichten warm te houden. 

PR79054 € 41,95

• Universele maat 
• Unieke variabele 

compressietechnieken 
• Warmtetherapie 
• Altijd de gewenste 

ondersteuning op maat 
• Duurzaam klittenband 

Tennisarm/ 
golfelleboogband 

Helpt bij epicondylitis (tennisarm/ 
golfelleboog) en andere 
verstuikingen. Het neopreen 
materiaal helpt de spieren en 
gewrichten warm te houden. 
Inclusief schokabsorberende pad. 

PR79064 

Rugband met 
bareinversteviging 

€ 26,95 

Het grote verschil met de normale 
rugband zijn de 4 baleinen die in 
dit model verwerkt zitten. Daar
naast biedt de tweede elastische 
band extra compressie en rug
ondersteuning. Ideaal voor 
personen die voor hun beroep 
of sport regelmatig moeten tillen. 

PR79062 € 62,95 

10% korting op alle Neo G producten!!



Elleboog brace 

Deze brace biedt compressie en 
verwarmt de gewrichten en spie
ren zonder de bewegingsvrijheid 
te beperken. Helpt bij epicondyli
tis (tennisarm/ golfelleboog) en 
andere verstuikingen en RSI 
klachten. Geschikt voor links- en 
rechtshandig gebruik. 

PR79059 € 31,95 

Patellaband 

Helpt bij patellaire tendinitis, 
instabiliteit en Osgood-Schlatter. 
Het neopreen materiaal helpt de 
spieren en gewrichten warm te 
houden. Inclusief siliconen pad 
voor extra bescherming, 
compressie en stabilisatie. 

PR79067 € 26,95 

ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING G EZ 0 N D H E 1  D 

Open kniebrace 

Deze kniebrace is voorzien van 
een opening met gestikte ronding 
die extra ondersteuning biedt 
rondom de patella. Beperkt de 
beweging van de patella en helpt 
pijnklachten te verminderen. Helpt 
ook bij verrekkingen, kraakbeen
schade en instabiliteit. 

PR79052 € 31,95 

Kuit/scheenbeen brace 

Helpt bij verrekkingen, verstui
kingen en shin splints (ook wel 
medial tibial stress syndrome ge
noemd). Ondersteunt bij blessures 
aan kuit en scheenbeen tijdens 
het sporten en het uitvoeren van 
dagelijkse werkzaamheden. 

PR79068 € 31,95 

Stabiliserende 
open kniebrace 

Deze kniebrace biedt een hoger 
ondersteuningsniveau middels 
4 verwijderbare metalen spiralen 
van 24 cm lang. Verhoogt de 
stabiliteit rondom de knie zonder 
de bewegingsvrijheid te beper
ken. De bovenste en onderste 
elastische band zijn instelbaar 
voor extra comfort en de juiste 
ondersteuning. 

PR79056 € 54,95 

Enkelbrace 

De.ze enkelbrace is ontwikkeld 
voor normale bescherming, 
ondersteuning en compressie. 
Helpt bij verrekkingen, ver
stuikingen en instabiliteit. 
Biedt ondersteuning en stabilisatie 
van enkelblessures, zwakke enkels 
of enkels met artritis tijdens het 
sporten en het uitvoeren van 
dagelijkse werkzaamheden. 

PR79053 € 31,95 
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Topmerk voor orthopedische producten 

Harley ru gonder
steunmg Plus 

Stabiliseert de heupen, het 
bekken en de wervelkolom door 
middel van een zachte en flexibele 
ondersteuning. Extra compressie 
door de elastische band. Uitneem
bare steunplaat. Voorzien van een 
klittenbandsluiting. Maatvoering: 
taillemaat. 

SP24032 S 56 - 69 cm € 81,95 
SP24046 M 71 - 84 cm € 81,95 
SP24047 L 86 - 99 cm € 81,95 
SP24048 XL 102 - 1 1 4  cm € 81,95 

Hartey rugondersteuning 

Geeft ondersteuning aan de rug. 
Met uitneembare steunplaat. 
Hoogte voor 1 3  cm en achter 
20 cm. Maatvoering: taillemaat. 

SP24031 S 56 - 69 cm € 54,95 
SP24043 M 71 - 84 cm € 54,95 
SP24044 L 86 - 99 cm € 54,95 
SP24045 XL 102 - 11 4 an  € 54,95 

Harley schouder
ondersteuning 

Vermindert pijn van de hoge rug 
en corrigeert een slechte houding 
van de schouders. Aan de voor
kant vast te maken. Maatvoering: 
borstomvang. 

SP24108 S 76 - 86 cm € 55,95 
SP24156 M 89 - 102 cm € 55,95 
SP24157 L 104 - 1 1 7  cm € 55,95 
SP24158 XL 120 - 132 an € 55,95 

Harley sacrum ondersteuning Harley rugondersteuning universeel 

Stabiliseert het heiligbeen en geeft steun aan het 
bekken. Door het aanspannen van de elastische band 
wordt extra compressie geboden. Maatvoering: 
heupmaat ongeveer 1 8  cm onder de taille. 

\f1J 
SP24249 
SP24273 
SP24274 
SP24275 
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s 
M 
L 
XL 

76 - 86 cm
89 - 1 02 cm 

104 - 1 1 7  cm 
120 - 132 cm 

€ 27,95 
€ 27,95 

__ €_29,95 
€ 1_ 9,95 

Stabiliseert heup en bekken. Door het aanspannen 
van de afneembare elastische band wordt extra 
compressie geboden. Hoogte 1 6  cm. 
Maatvoering: taillemaat. 

SP24106 
SP24114 
SP24117 
SP24120 

s 
M 
L 
XL 

56 - 69 cm 
71 - 84 cm
86 - 99 cm 

102 - 1 1 4  cm 

€ 52,95 
€ 52,95 
€ 52,95 
€ 52,95 



Norco shoulder 
immobiliser 

Zachte sling ter ondersteuning van 
het gebied van elleboog tot aan 
pols. De tailleband houdt de arm 
tegen het lichaam en voorkomt 
schouderbewegingen. De speciale 
duimlus in de sling zorgt ervoor 
dat de pols en hand in de juiste 
houding blijven. Geschikt voor 
beide armen. Latexvrij. Lengte sling 
41 cm. Maatvoering: taillemaat. 

NC16008-1 S 91 cm € 31,95 
NC16008-2 M 99 cm € 31, 95 
NC16008-3 L 109 cm € 31, 95 
NC16008-4 XL 1 1 7  cm € 31,95 ----'--

Airflow armsling 

Deze luchtdoorlatende armsling 
is verstelbaar en gemaakt van 
ademend materiaal. Helpt het 
schouder- en sleutelbeengewricht 
te immobiliseren en zo een com
fortabele positionering te vinden 
voor de genezing van het ge
wricht. Universele maat. Geschikt 
voor de linker- of rechterarm. 

PR79073 € 34,95 

ORTHOPEDISCHE ONDERSTEUNING G EZ 0 N D H E 1  D 

CVA sling 

Sling met comfortabel foam 
schouderstuk voor extra 
bescherming van de schouder. 
Twee manchetten ondersteunen 
de onderarm en hand. De sling 
kan eenvoudig zonder hulp 
aan- en uitgedaan worden. 
Geschikt voor beide armen. 
Manchetmaat: 38 x 1 S cm. 
Lengte is 13 cm verstelbaar. 

NC16004-1 M 
lengte 69 cm 
NC16004-2 L 
lengte 81 cm 

Schouder/arm sling 

€ 35,95 

€ 35,95 

Een mitella {schouder/nek bandage) 
ter ondersteuning van de onder-
en bovenarm en schouder. Een 
universele op maat te maken 
uitvoering. Inclusief klittenband
sluiting. Latexvrij. L 1 1 2  x B 5 cm. 

PR UPS € 7,95 

Standaard Hemi sling 

Geeft ondersteuning aan hand, 
arm en schouder. Banden zijn 
eenvoudig te verstellen. De 
sling kan eenvoudig zonder 
hulp aan- en uitgedaan worden. 
Past links en rechts. 
Manchetmaat pols: 24 x 14 cm. 
Manchetmaat elleboog: 
25 x 13 cm. 

NC16006 € 59,95 

Halskraag 

Deze halskraag is ideaal ter 
ondersteuning en stabilisatie van 
de nek en hals. Gemaakt van een 
volledig wasbaar foam. Latexvrij 
en verkrijgbaar in 4 verschillende 
maten. 

'00 
PRBC1 S 7,5 x 43 cm € 1 1 ,95 
PRBC2 M 9 x 47 cm € 1 1,95 
_PR_B_C_3�L��9_x�5_1_cm�_€ 1 1 ,95 
PRBC4    XL           10 x 51  cm      € 1 1 ,95
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Comfort Cool duimbrace 

Biedt zachte 
compressie en zorgt 
voor pijnverlichting. 
Ideaal voor artritis 
van de duim, 
peesontsteking, 
instabiliteit van 
de duim en RSI. 
De gevormde 
band rondom het 
duimgewricht biedt 
steun en zorgt dat de 
handfunctie optimaal 
blijft. Gemaakt van 
een 'geperforeerd' 
neopreen met een 
badstof laagje. 
Houdt de huid koel 

Meet de hand zoals 
aangegeven. 

en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij. 

PR79562 s links 1 7  - 1 8 cm 
PR79563 s rechts 1 7 - 1 8 cm 
PR79564 M links 1 8  - 20 cm 
PR79565 M rechts 1 8  - 20 cm 
PR79566 L links 20 - 24 cm 
PR79567 L rechts 20 - 24 cm 

€ 45,95 
€ 45,95 
€ 45,95 
€ 45,95 
€ 45,95 
€ 45,95 

Comfort Cool pols & duim CMC brace 

Geeft direct ondersteuning aan het CMC (carpometa
carpale) gewricht van de duim. Gelijktijdig kunnen 
de vingers volledig worden gebruikt. Deze langere 
spalk wikkelt u om uw pols en geeft ondersteuning 
bij tendinitis, artritis, syndroom van De Ouervain, 
instabiliteit van gewrichten en postoperatief letsel 
aan pols en duim. Dankzij verstevigingen bij de naden 
kan de brace desgewenst onder het MP gewricht 
van de duim afgeknipt worden. De brede neopreen 
band geeft extra ondersteuning en druk om de pols. 
Gemaakt van een geperforeerd neopreen met een 
badstof laagje. Houdt de huid koel en comfortabel. 
Antimicrobieel en latexvrij. 
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Comfort Cool polsbrace 

De polsbrace geeft 
een comfortabele 
ondersteuning. 
De voorgevormde 
uitneembare 
aluminium spalk 
biedt extra 
ondersteuning 
aan de pols en 
kan aangepast 
worden. Ideaal voor 
polsaandoeningen 
zoals carpaal 
tunnel syndroom, 
artritis en tendinitis. Gemaakt van een geperforeerd 
neopreen met een badstof laagje. Houdt de huid koel 
en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij. Om uw 
maat te bepalen, meet u de omtrek van de pols. 

\fJJ 
PR52962 s links 1 5 - 1 7 cm € 42,95 
PR52963 s rechts 1 5 - 1 7 cm € 42,95 
PR52964 M links 1 7 - 19 cm € 42,95 
PR52965 M rechts 1 7  - 19 cm € 42,95 
PR52966 L links 20 - 22 cm € 42,95 
PR52967 L rechts 20 - 22 cm € 42,95 

Om uw maat te bepalen, meet 
u de omtrek van de handpalm. \§lj 
NC79570 S links 1 5 - 1 8 cm € 52,95 
NC79571 S rechts 1 5 - 1 8 cm  € �2.95 
NC79572 M links 1 8 - 20 cm € 52,95 
NC79573 M rechts 1 8 - 20 cm € 52,95 
NC79574 L links 20- 23 cm € 52,95 
NC79575 L rechts 2 0 - 23 cm € 52,95 
NC79576 XL links 23- 25 cm € 52,95 
NC79577 XL rechts 23- 25 cm € 52,95 
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Norco oedeemhandschoenen 

Voorkomt oedeemvorming en gewrichtspijnen door middel van warmte 
en compressie. De naden zitten aan de buitenkant voor een gelijkmatige 
druk. Gemaakt van een zacht zijdeachtig Nylon Lycra®. 

Meet de hand zoals 
aangegeven. 

Halve vingers over de pols 
NC53220 XS links € 17,95 
NC53221 xs rechts € 17,95 
NC53222 s links € 17,95 
NC53223 s rechts € 17,95 
NC53224 M links € 17,95 
NC53225 M rechts € 17,95 
NC53226 L rechts € 17,95 
NC53227 L rechts € 17,95 

Norco handpalm-
beschermer 

Deze zachte handpalmbeschermer 
is gemaakt van foam bekleed met 
een synthetische schapenvacht. 
Beschermt de handpalm en 
voorkomt contracturen en huid
beschadiging. Voorzien van 
ki itten band bevestiging. 
Universele maat. 

'r:!it/J � 3 stuks 

NC52250 links 
NC52251 rechts 

€ 64,95 
€ 64,95 

XS � 1 8 cm 
S 1 8 - 20 cm 
M 1 9 - 22 cm 
L 20- 25 cm 

Hele vingers over de pols 
NC53210 XS links € 17,95 
NC5321 1  xs rechts € 17,95 Hele vingers, i:>olslengte 
NC53212 s links € 17,95 NC53200 S links € 17,95 
NC53213 s rechts € 17,95 NC53201 s rechts € ]_7,95 
NC53214 M links € 17,95 NC53202 M links € 17,95 --
NC53215 M rechts € 17,95 NC53203 M rechts € 17,95 
NC53217 L rechts € 17,95 NC53204 L rechts € 17,95 
NC53217 L rechts € 17,95 NC53205 L rechts € 17,95 

Elleboog & hiel 
beschermer - foam 

Elleboog & hiel 
beschermer - gel 

Deze rekbare kous heeft een 
vaste foampad met een diameter 
van 1 5  cm ter bescherming van 
elleboog of hiel. Meet de omtrek 
van de hiel of elleboog op het 
buigbare gedeelte. 

Rekbare kous met uitneembare 
gelpad (9 x 16 cm) ter be
scherming van elleboog of hiel. 
Latexvrij. Meet de omtrek van 
de hiel of elleboog op het 
buigbare gedeelte. 

\srJ � 2 stuks 

NC58801-1 
maximale omtrek 23 an 
NC58801-2 
maximale omtrek 28 an 
NC58801-3 
maximale omtrek 33 an 

� 2 stuks 

NC58800-1 
€ 31,95 maximale omtrek 23 cm € 89,95 

NC58800-2 
€ 31,95 maximale omtrek 28 cm € 89,95 

NC58800-3 
€ 31,95 maximale omtrek 33 cm € 89,95 ������������ 
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Able2 pillendozen 

Able2 pillensplijter -=---=-����������� Able2 pillenvergruizer

Met deze pillen
splijter kunt u zonder
krachtsinspanning 
pillen en tabletten 
halveren of verder 
opdelen in de juiste 
dosering. Inclusief 
opbergvakje. 

PR61555-BL blauw 
PR61555-WH wit 

Able2 pillenbox 1 week 

Met de pillenbox 1 week houdt u 
overzicht over pillen en tabletten 
die u of iemand anders moet 
innemen in een bepaalde periode. 
De pillenbox heeft 7 dagdoosjes 
voor de zeven dagen van de 
week. leder dagdoosje heeft een 
aantal vakjes voor bepaalde tijd
stippen. Er zijn twee uitvoeringen: 

4 vaks 
PR61550-N NL € 14,95 
PR61550-F FR € 14,95 

3 vaks 
PR61551-N NL € 12,95 
PR61551-F FR € 12,95 

Maalt medicijnen tot 
poeder zodat de voor
geschreven medicatie 
makkelijker kan worden 
ingenomen. Geschikt 
voor personen met slik
problemen. Inclusief op
bergvakje voor medicatie. 

PR61556-BL blauw 

Able2 pillendoos 1 week Able2 pillendoos 1 dag

De pillendoos voor 1 week heeft 
zeven vakjes. Elke dag heeft een 
eigen vakje. 

PR61552-WHN 
transparant wit NL 

PR61552-WHF 
transparant wit FR 

PR61552-BLN 
transparant blauw NL 

PR61552-BLF 
transparant blauw FR 

€ 5,00 
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De pillendoos voor 1 dag heeft 
vakjes voor verschillende tijdstip
pen op de dag, zoals ochtend, 
middag, avond en nacht. Trans
parant. Er zijn twee uitvoeringen: 

4 vaks 
PR61553-RDN     rood NL     € 4,00 
PR61553-BLN      blauw N L   € 4,00 
PR61553-RDF      rood FR      € 4,00 
PR61553-BLF       blauw FR    € 4,00

2 vaks 
PR61554-RDN     rood NL    € 3,00 
PR61554-BLN     blauw N L   € 3,00 
PR61554-RDF     rood FR         € 3,00 
PR61554-BLF       blauw FR   € 3,00

Eén app regelt alles rondom uw medicatie. Waar u ook bent. 
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€ 4,00 

€ 5,00 

€ 5,00 

€ 5,00 



PillBase - Travel Cases 

Compacte en veilige Travel Cases voor het 
opbergen van medicatie in drukstrips, tubes, 
flesjes, alsook verzorgings- & hygiënische 
producten en kleine voorwerpen. 
Vaak gaan medicijnen in de originele verpakking 
mee op reis, wat veel ruimte in uw bagage inneemt. 
Met dit ruimtebesparende opbergsysteem neemt 
u alleen uw noodzakelijke medicijnen mee. Met de 
opbergvakjes die u naar eigen voorkeur kunt indelen 
en de gekleurde labels creëert u een duidelijk en 
georganiseerd geheel. Inclusief ruimte voor kleine 
voorwerpen. Verkrijgbaar in vier modellen. 

PillBase Travel 

Afmetingen: 20 x 13,5 x 7 cm. 
Kleur zwart/blauw. 

PB1 000-ZB 

PillBase Baby Case 

Afmetingen: 20 x 13,5 x 7 cm. 
Verkrijgbaar in blauw en roze. 

PB2000-BL 
PB3000-PK 

blauw 
roze 

€ 21,95 

€ 21,95 
€ 21,95 

MEDICATIE G EZON D H E I D

• netjes en overzichtelijk 
• indeelbare opbergvakjes met uitneembare 

klittenbandscheiders 
• lusje om kleine voorwerpen in vast te schuiven 
• gekleurde labels voor het noteren van 

medicijn instructies 
• verschillende binnenvakjes 
• stevige, harde en waterafstotende buitenzijde 
• handig polsbandje 

PillBase Travel Mini 

Afmetingen: 12,3 x 12,3 x 6,7 cm. 
Kleur zwart/oranje. 

PB1 500-ZO 

PillBase Baby Case Mini 

Afmetingen: 12,3 x 12,3 x 6,7 cm. 
Verkrijgbaar in blauw en roze. 

PB2500-BL 
PB3500-PK 

blauw 
roze 

€ 19,95 

€ 19,95 
€ 19,95 
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Anabo� 7 dagen in een box 

Medicijnbox 
met 7 dagboxen voor iedere 
dag van de week. Iedere dagbox 
heeft vijf vakken. De lege dagbox 
plaatst u achteraan in de houder. 

AL70010 N L  
AL70015 FR 

Piltasje 

Piltasje met 

€ 19,95 
€ 19,95 

vier vakken voor de ochtend, 
middag, avond en nacht. Met 
ritssluiting. Makkelijk op te 
vouwen en mee te nemen. 
Afmeting open: L 42 x B 12,5 cm. 
Afmeting gevouwen: 
L 12,5 x B 8,5 x H 2 cm. 

PR61444 

Blisterpen 

Deze blisterpen 
heeft in plaats van 
een vulling een 
metalen punt. 
Hierdoor kunt u 
gemakkelijk de folie 
van uw medicijnen 
openen. 

AL520100 
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€ 7,95 

�i::a -

Anabox® we-ekbox 

Medicijnbox voor 
7 dagen met 1 vak 
per dag. Voorzien 
van Nederlandse 
en Franse tekst. 
Variabele kleuren. 

-:1:::. 
7 I• ··� 

..:::::-----
1 - · - - - · -
;i ; ; :  : � :, 

------- -
•n•1ox· 

' .. ... 

AL70025 per stuk € 9,95 
AL70020 dis lay 12 stuks €116,95 

Pillendoos extra groot 

-

Een grote dispenser om per dag 
uw pillen in te bewaren. De grote 
letters en hokjes zijn duidelijk 
voor visueel gehandicapten en 

personen met een beperkte 
handigheid. Elke dag heeft een 
apart vakje. 
Afmeting: L 23 x B 4,5 x H 2, 7 cm. 

PR61430 € 3,00 

Anaboxe dagbox 
-----,.--

Medicijn box 
voor 1 dag 
met 5 vakken. 
Voorzien van 
Nederlandse 
en Franse tekst. 

1..-m· -...... ....... ,.,_ .- ..... 
.... " - - ..:. 

AL70035 per stuk                   € 6,00
AL70030 display 1 6  stuks € 74,95 

Pillendoos met alarm 

Klein formaat pillendoos 
met twee vakken om uw pillen in 
op te bergen. Inclusief nekkoord 
en tijdsaanduiding. Eén alarm in 
te stellen, inclusief een visueel en 
akoestisch signaal. 

PR61433 € 19,95 

Medicijnagenda 

€ 12,95 

Medicijnagenda 
voor 7 dagen. 
Per dag voorzien 
van een los uit
neembaar doosje 
met 4 vakjes. 

AL710135 € 21,95 



Silent Knight medicijnvermaler 

SILENT l<NIGHT 

De Silent Knight medicijnvermaler is ontwikkeld 
voor verpulvering van medicatie. Het gepatenteerde 
"verpulvering- en maal" mechanisme is stil, soepel en 
effectief in het verpulveren van pillen tot poeder. De 
comfortabele handgreep is ergonomisch gevormd. 
Veilig in gebruik door de schokabsorberende werking. 
De Silent Knight heeft een binnenmechanisme van 
chirurgisch roestvrijstaal en een stevige aluminium 
voet. Ideaal voor gebruik in zorgcentra, ziekenhuizen 
en thuiszorg. 

De Silent Knight dient in combinatie met de Silent 
Knight pilzakjes gebruikt te worden. Wordt geleverd 
met 50 pilzakjes. 

AL600008 
AL600010 

Silent Knight 
e_!!zakjes 1000 stuks 

Anabox• pillensplijter 

€ 124,95 
€ 1 1 9,95 

Met deze gebruiksvriendelijke pillensplijter kunnen 
pillen worden gehalveerd of verder worden op
gedeeld tot de juiste dosering. Praktisch en veilig. 
Door het unieke design is deze pillensplijter ideaal 
voor personen met verminderde motoriek. 

AL70500 

MEDICATIE G EZON D H E I D

Tuitbeker voor de inname van pillen 

Deze gepatenteerde beker is ontwikkeld om de 
inname van pillen en capsules te vergemakkelijken. 
Wanneer u drinkt wordt de pil of capsule automatisch 
met de vloeistof door de keel "gespoeld". Een 
speciale sluiting zorgt ervoor dat de pil in het 
deksel blijft liggen en pas tijdens het drinken, met 
de vloeistof, naar voren schuift. De tuitbeker is zowel 
zittend als liggend te gebruiken. Ideaal voor kinderen, 
ouderen en hulpbehoevenden. 

BJ 250 ml l2îJ 
SGL3055 € 14,95 

Inhalator Premium 

Deze eenvoudige stoominhalator geeft verlichting bij 
luchtweginfecties. Te vullen met heet water en plant
aardige toevoegingen zoals bijvoorbeeld kamille of 
eucalyptus. Inclusief twee zachte opzetstukken voor 
hygiënisch gebruik. Ideaal bij gebruik door meerdere 
personen. Diameter 1 2  cm, hoogte 26 cm. Kleur grijs. 

'tf 1oom1 � 
SGL3003 € 16,95 
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Alpine heeft oordopjes ontwikkeld met een ingebouwde demping
filter. Hiermee worden de meeste storende omgevingsgeluiden 
gedempt, maar blijft het gesproken woord goed verstaanbaar. 
Vervaardigd uit duurzaam kunststof dat door de lichaamswarmte 
zacht wordt en zich aanpast aan de gehoorgang. Siliconenvrij, 
bevat geen kleurstoffen en geeft geen allergische reacties. 

Alpine oordopje 

Het uitnemen van de Sleepsoft oordopjes is dankzij de nieuwe 
Minigrip heel eenvoudig. De Minigrip is superklein en gemaakt 
van zacht flexibel materiaal, speciaal voor slapers. 

Doosjes 
Al200216-S SleepSoft + cleaner � 13,95 
Al200220-S FlyFit + cleaner € 13,95 
Al200224-S SwimSafe + miniboxx € 13,95 
AL200228-S PartyPlug + miniboxx € 13,95 
AL200232-S WorkSafe + draagkoord € 13,95 
AL200236-S Pluggies Kids + stickers € 13,95 

Displays
AL200216 SleepSoft display 6 stuks € 81,95 
AL200220 FlyFit display 6 stuks € 81,95 
AL200224 SwimSafe display 6 stuks € 81,95 
Al200228 PartyPlug display 6 stuks € 81,95 
AL200232 WorkSafe display 6 stuks € 81,95 
AL200236 Pluggies Kids display 6 stuks € 81,95 

Alpine Plug&Go 

Plug&Go wegwerpoordopjes zijn te gebruiken in 
elke situatie waar teveel lawaai is. Geschikt voor 
eenmalig of enkele keren gebruik. Gemaakt van 
een zacht prettig foam. Inclusief opbergkoker. 
Inhoud: 5 sets oordoppen. 

Al200238-S € 8,95 
Al200238 
display 6 doosjes € 52, 95 

ALPINE . . . . . � 
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Alpine Muffy Kids zijn kleine 
oorkappen die speciaal 
ontworpen zijn voor kinderen 
van S t/m 1 2  jaar. Voorkomt 
gehoorschade bij kinderen en 
bevordert de concentratie. Zeer 
comfortabel door de zachte en 
verstelbare hoofdband, groeit 
mee met het kind. Optimale demping en 
goede pasvorm. Inklapbaar, makkelijk mee 
te nemen en op te bergen in bijgeleverd 
beschermtasje. Verkrijgbaar in vijf nieuwe 
trendy kleuren. 

Alpine Muffy Baby 

Unieke gehoorbeschermer 
voor baby's en peuters. 

• Beschermt baby's en peuters tegen 
schadelijk geluid en harde muziek 

• Voorkomt overprikkeling door 
geluid en helpt bij het ongestoord 
slapen onderweg 

• Zeer comfortabel door de zachte 
elastische afneembare hoofdband 

• Eenvoudig verstelbaar en past altijd 
• Geeft geen druk op het hoofdje 
• Verkrijgbaar in drie kleuren 
• Standaard geleverd met twee was

bare hoofdbandjes en opbergtasje 
• Geschikt voor baby's en peuters 

van 3 tot 36 maanden
• De enige veilige CE-gemarkeerde 

baby oorkap in Europa 

AL200185 blauw 
AL200190 roze 
AL200195 zwart 

€ 27,95 
€ 27,95 
€ 27,95 

Alpine Muffy Kids oorkappen 
-

AL200100 
AL200105 
AL200 1 1 0  
AL2001 1 5  
AL200120 

blauw 
roze 
mint 
geel 
groen 

€ 26,95 
€ 26,95 
€ 26,95 
€ 26,95 
€ 26,95 

ALPINE ... - .. -
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Armtrainer deurmontage luxe 

Deze armtrainer helpt 
om de bovenlichaam
spieren aan te sterken 
na bijvoorbeeld een 
CVA. Eenvoudig aan 
de deur te bevestigen 
middels een metalen 
beugel. Ideaal voor 
passief oefenen. 
Inclusief 2,6 m touw. 

PR15057 € 29,95 

Norco therapieballen 

Armtrainer deurmontage touw 

Dit pull-systeem wordt 
als hulpmiddel gebruikt 
voor het vergroten en 
onderhouden van de 
beweeglijkheid in de 
schouders en bovenrug. 
Leg het nylon koord met 
verdikking over de deur 
heen en sluit de deur. 
Volg de aanwijzingen van 
uw therapeut of maak 
gebruik van de oefenvoor
beelden in de verpakking. 

PR15057-NL € 15,95 

-------

/ 

----------------------------� 
Deze therapieballen zijn onder andere te gebruiken 
voor balanstraining en revalidatieoefeningen. 
Gemaakt van sterk nylon met een anti-slip laag. 
Inclusief pomp en instructiekaart. Geschikt voor zowel 
kinderen als volwassenen. Aanbevolen maatvoering 
is gebaseerd op de lengte van de gebruiker. 

Art. nr. lengte gebruiker diameter bal 
PR15200 1 .40 - 1.52 45 cm € 38,95 
PR15201 1 .55 - 1.68 55 cm € 41,95 
PR15202 1 .70 - 1 .80 65cm € 45,95 
PR15203 1.83 - 1.91 75 cm € 52,95 
PR15204 1.91 - 2.03 85 cm € 59,95 

Wobble board plastic 

Ideaal hulpmiddel om uw balans te 
trainen. Dit wobble board heeft een brede en vlakke 
basis en is hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Ideaal 
voor beginnende of gevorderde revalidatiepatiënten. 
Ook geschikt voor kinderen. 

0 36an m 100kg
PR15080 
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€ 31,95 

Wobble board hout 

Ideaal hulpmiddel om uw balans en coördinatie te 
trainen. Verbetert de spierkracht en versnelt hierdoor 
het herstelproces. Het wobble board heeft een scher
pe kanteling van 16 graden en kleine houten bal aan 
de onderkant. Geschikt voor gevorderde gebruikers. 
Eenvoudig te reinigen anti-slip PVC bovenlaag. 

PR15081-40 
PR15081 -50 

0 40 cm
0 50 cm

€ 44,95 
€ 72,95 



Fietstrainer 

Compacte fietstrainer voor thuis. Herstelt de spier
kracht, circulatie en coördinatie van onderbenen 
en armen. Verchroomd, duurzaam stalen frame met 
anti-slipdoppen. Instelbare trapweerstand. 

PR15341 € 44,95 

Happylegs 

De Happylegs automatische looptrainer verbetert 
de gezondheid van personen die uren achter 
elkaar zitten en niet veel beweging hebben. 
Door de beweging van het apparaat worden uw 
benen gemasseerd. Hierdoor wordt de natuurlijke 
circulatie en lichaamsbeweging gestimuleerd terwijl 
u zit. Happylegs heeft 3 snelheden. 

Cardiologen erkennen de doeltreffende werking 
van dit apparaat bij de behandeling van diabetes, 
verminderde mobiliteit, overgewicht en een zittende 
levensstijl. Ideaal voor gebruik tijdens zittend werk. 

Tevens te gebruiken in combinatie met een 
pacemaker of indien u lijdt aan chronische 
vaataandoeningen. 

Wij adviseren Happylegs 30 tot 40 minuten 
te gebruiken in de ochtend en nog een sessie 
later op de dag. 

• verstevigt en traint de beenspieren 
• herstelt de mobiliteit van gewrichten 
• vermindert opgezwollen benen, knieën en voeten 

OEFENING G EZON D H E I D

Fietstrainer met elektronisch display 

Een ideaal hulpmiddel om de conditie te verbeteren, 
de bloedcirculatie te stimuleren en armen en benen 
sterker te maken. Het elektronisch display maakt 
de inspanningen en vorderingen inzichtelijk. Tijds
weergave, activiteit, omwentelingen per minuut 
en calorieverbranding. Opvouwbaar. 

PR15342 € 69,95 

Premium 

Classic 

_PR_6_1_4_1 1  __ H�apJ?_�gs classic € 324,95 
PR61412 Happylegs premium 

(inclusief afstandsbediening) € 349,95 
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Rainbow Putty 

Creëer individuele handoefeningen met Rainbow 
Putty. Ideaal voor de ontwikkeling van handspier
kracht. Oefenen verbetert de bewegingsmogelijk
heden, vergroot de knijpkracht en verbetert de 
spier/pees beweging. 

Anti-stress ballen 

De anti-stressbal is 
geschikt voor hand-
en vingeroefeningen. 
Zorgen voor een 
ontspannende werking 
en het verbeteren 
van de circulatie en 
spieren. Variabele 
kleuren. 

0 7 cm 
RE00946823 per stuk 
RE20002276 display 12 stuks 

Handtrainer gelballen 

€ 46,9� 

������������ 
Door de variabele 
weerstand zijn deze 
gelballen geschikt voor 
training van de hand, 
vingers en onderarm. 
U traint voor een 
krachtigere greep, 
betere behendigheid 
en vingersterkte. 

0 scm 
PR15220-P extra soft, roze 
PR15220-BL soft, blauw 
PR15220-G medium, groen 
PR15220-0 sterk, oranje 
PR1 5220-BK extra sterk, zwart 
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De kleuren staan voor de verschillende weerstanden. 

PR15011 soft, oranje 
PR15012 soft, oranje 
PR15017 medium-soft, roze 
PR15018 medium-soft, roze 
PR15023 medium, groen 
PR15024 medium, groen 
PR15029 medium sterk, blauw 
PR15030 medium sterk, blauw 
PR15034 sterk, paars 
PR15035 sterk, paars 

Egelballe.!:!._ 

Deze ballen met nopjes zijn 
ontworpen om de bloed
circulatie te stimuleren en 
voor massage en ontspanning. 
Ook ideaal voor hand- en 
vingeroefeningen. 
Kleuren kunnen variëren. 

PR15086-5 groen S em 
PR15086-6 oranje 6 cm 
PR15086-7 groen 7 cm 
PR15086-8 geel 8 cm 
PR15086-9 rood 9 cm 
PR15086-10 blauw 10 cm 

Rainbow handtrainers 

Makkelijk te hanteren 
handtrainer met 
veren. Verkrijgbaar 
in vier verschillende 
weerstanden. Grote 
plastic handvaten 
voorzien van anti-slip. 
Afmeting: 
1 2  x 7,3 x 2,9 cm. 

PR15090-Y geel 
PR15090-R rood 
PR15090-G groen 
PR15090-B blauw 

4,5 kg 
6,8 kg 
1 4  kg 
27 kg 

57 gr 
85 gr 
57 gr 
85 r 
57 gr 
85 gr 
57 gr 
85 gr 
57 gr 
85 gr 

€ 8,95 
€ 1 1,95 

€ 8,95 
€ 1 1 ,95 

€ 8,95 
€ 1 1 !95 

€ 8,95 
€ 1 1 ,95 

€ 8,95 
€ 1 1 ,95 

€ 21 ,95 
€ 21,95 
€ 21,95 
€ 21,95 

€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 5,00 

€ 5,00 

€ 4,00 

€ 4,00 
€  5,00 
€  5,00 
€  5,00 
€  6,00 

€ 4,00 



Propeaq lichttherapiebril 

PROPEAQ 
Draagbare lichttherapie 

De Propeaq lichttherapiebril 
kan gebruikt worden voor: 

Slaap & winterblues
• Slaap goed en ondersteun zo 

uw gezondheid 

• Verhoog de kwaliteit van uw nachtrust 

• Verhoog uw energie in donkere dagen 

• Verbeter uw slaapritme 

Nachtwerk & ritme
• Gezonder leven 

• Geen dip tijdens nachtdiensten 

• Voorkom een jetlag

Sport & timing
• Stel uw biologische klok af op topprestaties 

• Piek op het juiste moment 

• Optimale prestaties 

THERAPIE G EZON D H E I D

Met het blauwe licht van de Propeaq kan het 
slaaphormoon melatonine onderdrukt worden. 
Het beïnvloedt uw slaap - en waakritme. De oranje 
glazen daarentegen zullen de natuurlijke melatonine 
aanmaak juist stimuleren zodat u makkelijker kunt 
slapen. 

De Propeaq lichttherapiebril is gebruiksvriendelijk, 
praktisch en heeft een hoog draagcomfort. 

• Eenvoudige bediening 
• Hoog draagcomfort 
• Inclusief compacte opbergcase, handig

om mee te nemen
• Oplaadbaar via elke willekeurige USB poort 
• Extra uitneembare oranje glazen voor slaap

verbetering 
• Met 2 gratis Apps voor Android en iOS:

Propeaq - de App voor persoonlijke instructies 
om een jetlag te voorkomen 
Propeaq Shiftwork - de App voor persoonlijke 
instructies om de dip tijdens nachtdienst 
tegen te gaan.

CH1500 € 199,-

 159



GEZO N D H E I D  THERAPIE

Circulation Maxx Reviver 

De Circulation Maxx Reviver is een medisch 
hulpmiddel dat gebruikmaakt van elektrische 
spierstimulatie-technologie. U plaatst uw voeten 
op de Circulation Maxx Reviver en vervolgens 
stuurt het apparaat elektrische impulsen door uw 
lichaam. De pompende werking van uw spieren die 
wordt veroorzaakt door deze impulsen zorgt voor 
een betere doorbloeding. Ook overtollig vocht en 
afvalstoffen worden op deze manier 'weggepompt'. 

De zelfklevende gelpads kunt u bijvoorbeeld op uw 
rug of schouders plaatsen. Op deze manier kunt u 
de elektrische spierstimulator niet alleen gebruiken 
voor uw benen of voeten, maar voor het hele lichaam. 
Werkt zowel op stroom als op batterijen. Inclusief 
zelfklevende gelpads en afstandsbediening. 

Programma's: 
• 99 instelbare stimulatieniveaus 
• 14 instelbare stimulatieprogramma's voor voetplaat 
• 10 instelbare spierstimulatieprogramma's 

voor Tens pads 

Beurer Shiatsu voetmassage 

Verzachtende voetmassage van de voetreflexzones. 
De 18 massagekoppen bootsen de druk- en kneed
bewegingen van een Shiatsumassage na. Inclusief 
warmtefunctie. Werkt op eenvoudige voetbediening 
en heeft twee massagestanden. Bovenzijde gemaakt 
van luchtdoorlatend materiaal. Het apparaat heeft 
instelbare hellingshoeken dankzij de in hoogte 
verstelbare poten. 

BE07060 € 99,9� 
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Niet gebruiken bij zwangerschap of bij behandeling 
van diepe veneuze trombose, hartziekten, epilepsie 
en bij gebruik van een pacemaker of andere metalen 
of elektronische implantaten. 

OP3200 
OP3100 Electro pads 4 stuks 
OP3150 EMS handschoenen 2 stuks 

Beurer achillespeesmassage 

Massageapparaat voor het 
verlichten van pijn- en spier
klachten bij de achillespees. 
De rustgevende massage van 

€ 179,95 
€ 16,95 
€ 32,95 

de achillespees stimuleert de bloedsomloop. 
Inclusief 6 roterende massagekoppen, 2 instelbare 
massagesnelheden, 2 instellingen voor de massage
richting en aanpasbare hoogte en breedte. 

BE07200 € 199,95 



Schouder- en nekwarmtekussen 

SGL4682 

Dit comfortabele warmtekussen geeft warmte tot 
hoog in de nek. Inclusief sensor ter voorkoming van 
oververhitting. De hoes is wasbaar door het afneem
bare bedieningspaneel. 4 temperatuurniveaus. 
Handige magneetsluiting. 100 Watt. 

Neo G Hot & Cold packs 

Herbruikbare Hot & Cold packs 
met een dubbele functie: ver
koelende en warmtetherapie. 
Blijft flexibel, ook bij lage 
temperaturen. Inclusief 
beschermhoes. 
Te combineren 
met Neo G � 
braces. r--

� 

PR79076-P pack 26 x 1 3  cm 
PR79076-D disc 014,5 cm 

Hot & Cold packs 

Herbruikbare Hot & Cold 
pack voor verkoelende of 
warmtetherapie. Voorzien 
van een positioneringszak. 
Verkrijgbaar in drie maten. 

-
PR151 53-S 18,5 x 9 cm 
PR151 53-M 22 x 1 4  cm 
PR151 53-L 26 x 15 cm 

€ 12,95 
€  11,95 

€ 9,95 
€ 10,95 
€ 1 1 ,95 

THERAPIE G EZON D H E I D

SGL4682 
SGL4688 XL 

lee Pack 

56 x 37,5 cm 
63 x 64 cm 

Altijd directe koeling bij 
de hand! De instant lee 
Pack vermindert zwelling, 
verlicht hoofdpijn en 
overige pijnen. Voor 
éénmalig gebruik. Breng 
vloeistof in beweging en 
schud om de inhoud 
te mengen. 

PR15150 

Tarwezak lavendel 

€ 65,95 
€ 81 ,95 

€ 5,00 

Deze tarwezakken ruiken naar lavendel en zijn ideaal 
tegen krampen, hoofdpijn, migraine, pijn, spanning 
en stress. 
Eenvoudig op 
te warmen in 
de magnetron. 
Beschikbaar 
in 2 kleuren. 

Lengte 41 cm. 
Breedte 1 3,5 cm. 

PR15095-T 
PR15095-P 

tartan fleece € 1 1 ,95 
purple fleece € 1 1 ,95 
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STRENGTHTAPE 
cm. 

STRENGTHTAPE ROLLEN 35 METER € 1 14,95 
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PR1555� BE 

Beige Pf'.'15555-Bl 

Blauw 

BETER DAN EEN BRACE 
• Ondersteunt en stabiliseert spieren en gewrichten 

zonder de beweg1ngsvnjhe1d te beperken 

• Verbetert de bloedcirculatie voor een verhoogd 
uithoudingsvermogen sneller herstel en p11nverhchting

• Zorgt voor een liftende werking van de huid
ter bevordering van lymfeafvoer 

• Kan gedurende 5 tot 7 dagen m a Ie omstandigheden 
' orden gedragen, zelfs m water 

• Strengthlape kan 24fl gedragen worden 
en houdt u actief en m goede cond tie 

• Extra elast1c1te1t en uitstekende plak- en kleefkracht

STRENGTHTAPE 5 METER PRE-CUT ROUEN 20 STRIPS

PR1 5550-RD rood { 16,95 . .  
PR1 5550-PK . .. . .. 
PR15550-BE .. 
PR1 5550-BK . . 
PR15550-BL 
PR1 5550-GR .... " .......... 

roze 
beige 
zwart 
blauw 
groe_r;i_

STRENGTHTAPE 5 METER UNCUT ROLLEN { 16,95 
PR15551-RD .. .. 
PR15551-BE 
PR15551-BK 
PR15551-Bl - . 

rood 
beig�
zwart 
blauw 

P 5r::I"� BK 

Zwart 



Incontinentie

Schaamte  is nergens voor nodig  als  je  last hebt van  incontinentie  of 
een  stoma  moet  dragen.  Als  verstrekker  bieden  we  het  stoma‐
materiaal,  katheters  of  opvangzakjes  in  volledige  terugbetaling  aan. 
IkBlijfThuis.be  luistert naar  je verhaal, en kijkt  samen met  jou met 

welke producten  je het best geholpen bent. Ook voor advies, 
tips op maat en gratis stalen zit je bij ons goed.

XV

Volledig verlies

Bij IkBlijfThuis.be krijgt u altijd tot 25% korting op 
incontinentiemateriaal als u 4 pakken of meer koopt!

Prijsvoorbeeld: iD Light Advanced Extra (10 st)
Per pak: € 3,40     Vanaf 4 pakken: € 2,35

Prijsvoorbeeld: iD For Men Level 1 (14 st)
Per pak: € 4,99     Vanaf 4 pakken: € 4,25

Prijsvoorbeeld: iD Expert Light Extra (28 st)
Per pak: € 9,10     Vanaf 4 pakken: € 6,95

Prijsvoorbeeld: iD For Men Level 3 (14 st)
Per pak: € 9,99     Vanaf 4 pakken: € 7,99

Prijsvoorbeeld: iD Pants Plus ‐ maat M (14 st)
Per pak: € 18,45     Vanaf 4 pakken: € 14,00

Prijsvoorbeeld: iD Expert Slip Super L (28 st)
Per pak: € 34,75     Vanaf 2 pakken: € 25,99

Druppelverlies

Regelmatig verlies



XVI Rolstoelen

Bij de manuele  rolstoelen kan u kiezen voor een standaard model,  of 
één met aangepaste beensteunen.  Op elke manuele  rolstoel kan ook 
een elektromotor worden geïnstalleerd, die de begeleider helpt bij het 
voortduwen van de rolstoel.

Standaard opvouwbare rolstoel.
Zie pagina 11 voor meer details. Kan 
uitgerust worden met comfortabele 
beensteunen  en/of  een  fleshouder. 
Andere  accesoires  kunt  u  vinden 
op pagina's 10 t.e.m. 19.

Rolstoel:
Beensteunen:
Fleshouder:

€ 199,95
€ 62,95
€ 11,95

Vermeiren V300 
Opvouwbare  lichtgewicht  rolstoel.  Wat  de 
V300  uniek  maakt,  zijn  de  uitgebreide 
verstelmogelijkheden  en  grote  zitdiepte  van 
52cm.  Wordt  standaard  geleverd  met  een 
zitkussen.  De  arm‐  en  voetsteunen  zijn 
afneembaar  en wegklapbaar.  Er  is  een  gsm‐
houder  onderaan  de  zit  en  de  V300  D 
beschikt  eveneens  over  een  boodschappen‐
net. Opties  zoals een hoofdsteun,  tafeltje en 
zijpelotten  kunnen  bij  de  V300  D  verkregen 
worden.  Contacteer  ons  voor  een  overzicht 
van alle mogelijke opties.
De  V300  DL  heeft  makkelijk  afneembare 
achterwielen  en  wordt  standaard  geleverd 
met een 'anti‐tipping‐wieltje'.
De  V300  D  Comfort  heeft  een  comfortabel 
voorgevormd zitvlak en ruggensteun.
De V300 D XL  is breder en steviger gebouwd 
en kan een gewicht tot 170 kg dragen.
De  V300  rolstoelen  kunnen  ook  aangepast 
worden voor gebruikers met hemiplegie.
Verkrijgbaar  in  de  kleuren  champagnegrijs, 
blauw, rood, en groen.

V300 D met 
aanpasbare 
beensteunen

V300 D Comfort

Vanaf € 775,00

Want een beetje klasse kan geen kwaad!



Vanaf
€ 499,99

V‐Drive
De V‐drive is een elektromotor die op elke rolstoel 
kan gemonteerd worden. De begeleider  laat de V‐
drive  het  werk  doen:  het  oprijden  van  heuvels, 
hellingen  en  oneffenheden.  Een  gebruiks‐
vriendelijke  snelheidsregeling  zorgt  ervoor  dat  er 

genoten kan worden van meer 
comfort.  Er  is  ook  een  heavy 
duty  model  dat  een  hoger 
gebruikersgewicht aankan.

Vanaf € 999,99

Terugbetaling
Indien  u  een  beperkte mobiliteit  heeft,  kunt  u  een  terugbetaling 
bekomen van de Vlaamse Sociale Bescherming voor een rolstoel. U 
kunt eveneens voor de meeste opties  (zoals speciale beensteunen) 
een  terugbetaling  krijgen.  In  sommige  gevallen  kunt  u  ook  een 
tegemoetkoming krijgen, zelfs als u al een scootmobiel of rolstoel in 
terugbetaling  hebt  gekregen. De  procedure  voor  de  aanvraag  van 
een  terugbetaling  vindt  u  op pagina  IV. Contacteer  ons  voor meer 
informatie op 03 669 99 60 of mail naar info@ikblijfthuis.be.

XVIIDrive Litec 2G
De  Drive  2G  is  een  standaard  lichtgewicht 
rolstoel.  Deze  rolstoel  is  zeer  compleet 
uitgerust  met  kussen,  anti‐tipwielen,  quick‐
release  assen,  instelbare  voorvorken  en 
achterwielen  en  naspanbare  rug  met  in 
hoogte  instelbare  duwhandvatten.  De  arm‐
steunen  zijn  in hoogte en diepte verstelbaar 
en naar achter wegklapbaar. De voetsteunen 
zijn uitgerust met een enkelscharnier en  zijn 
zowel naar binnen als buiten wegzwenkbaar. 
De zitdiepte en rughoogte  zijn  instelbaar. De 
mogelijke zitbreedtes zijn 38‐42‐46‐50cm. De 
modulaire  rolstoel  is  verkrijgbaar met  voor‐
gevormde  zit  en  rug,  beensteunen,  hoofd‐
steun,  gordel, werkblad,  pelotten,  abductie‐
klos en trommelremmen.



XVIII
Elektrische rolstoelen kunnen door de patiënt zelf bestuurd 
worden d.m.v. een joystick.

Elektrische rolstoelen 
Ook voor elektrische 
rolstoelen kunt u bij 
IkBlijfThuis.be terecht. Samen 
met u gaan we op zoek naar 
het meest geschikte model. 
Een (eventuele) terug‐
betaling wordt door ons 
verzorgd. U kan steeds een 
testrit met verschillende modellen maken.

Zitkussens
Soms ontstaan 
doorligwonden wanneer 
iemand lang in eenzelfde 
houding blijft zitten. Om dit 
te voorkomen, kunt u een 
speciaal zitkussen gebruiken 
in de rolstoel (of zetel). Deze 
kussens bevatten 
traagschuim of luchtcellen.

Type:
Sampli 6cm
Sampli 9cm
Tempur 5cm

Vicair

Prijs: 
€ 81,99
€ 119,99
€ 117,99
€ 119,99

Oprijplaten, ‐planken en ‐goten
Als u graag eens wat verder van huis op stap gaat met 
de scootmbobiel  of elektrische  rolstoel,  dan kan u een 
oprijhelling  gebruiken  om  uw  hulpmiddel makkelijk  in 
en uit de wagen te rijden.
U kan de oprijhellingen ook gebruiken om drempels  te 
overbruggen,  bij  u  thuis  of  elders. De  oprijplanken  en 
‐goten  zijn  inklapbaar  of  samenvouwbaar,  en  kunnen 
daardoor makkelijk worden meegenomen.

Zie ook pagina 5.

Bekijk ook de pagina's 128 t.e.m. 131.



Liftzetels 
Deze  zetels  hebben  een  sta‐op‐functie.  Dit  betekent  dat  de  zetels 
langzaam omhoog komen, zodat de gebruiker makkelijk kan rechtstaan.
Liftzetels  bieden  optimaal  comfort  in  de  eigen  vertrouwde  omgeving. 
Met  een  eenvoudige  druk  op  de  afstandsbediening  kunnen  de 
rugleuning en/of beenondersteuning worden versteld. De gebruiker kan 
languit en comfortabel ontspannen. Kom ze uitprobreren in de winkel!

Ontario I ‐ Skai ‐ Donkerbruin Ontario I ‐ Stof ‐ Beige

Ontario II ‐ Skai ‐ Zwart

Ontario II ‐ Stof ‐ Bruin

Montreal ‐ Skai ‐ Taupe

De Ontario I heeft 1 motor, 
de beensteun beweegt 

samen met de rugleuning.
€ 1099,99

De Ontario II heeft 2 motoren, 
de beenondersteuning en 
rugleuning kunt u apart 
bedienen.   € 1199,99

Bij de Montreal gaat de beensteun 
eerst naar boven. Daarna wordt de 
ruglenuning achteruit gekanteld, 
en schuift de zetel tegelijkertijd 
naar voren. Hierdoor kan deze 
zetel ook in kleinere ruimtes 
gebruikt worden.   € 1299,99

Montreal ‐ Skai
Zwart

Taupe

Ontario II ‐ Skai

Ontario II ‐ Stof
Bruin

Beige

Donkerbruin

Zwart

Taupe

Ontario I ‐ Skai

Ontario I ‐ Stof
Bruin

Blauw

Bordeaux

Beige

Donkerbruin

Zwart

Taupe
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Steunkousen

Indien u last heeft van oedeemvorming in de benen, kunt u klachten (zoals zware 
benen  en  spataders)  vermijden  door  compressiekousen  te  dragen.  Juzo  biedt 
een zeer uitgebreid gamma aan steunkousen aan. Als u besluit om kousen aan te 
kopen,  komt  u  daarvoor  best  langs  in  de  winkel.  U  kan  dan  kiezen  uit  de 
verschillende  stoffen  en  kleuren. We  nemen  uw maten  op,  en  bestellen  dan 
meteen de juiste steunkous voor u.
Juzo biedt ook andere (postoperatieve) compressieproducten en inlegzolen aan. 
Contacteer ons voor meer  informatie,  telefonisch op 03 669 99 60, of via mail: 
info@ikblijfthuis.be

Kniehoogte, open teen: € 53,50

Kniehoogte, gesloten teen: € 54,95

Dijhoogte, open teen: € 82,50

Dijhoogte, gesloten teen: € 84,50

Juzo kousen standaard klasse I of II: prijs per paar.

Juzo kousen Light Line: prijs per paar.
Kniehoogte, gesloten teen: € 29,75

Dijhoogte, gesloten teen: € 32,75

XX



Orthopedie
XXI

Orthopedische hulpmiddelen gebruikt u bij:
 ‐ gewrichtsklachten of spierpijn na bijvoorbeeld een (sport)blessure of operatie;
 ‐ rugpijn (zowel bovenrug als onderrug);
 ‐ gebroken ribben;
 ‐ om een slecht postuur te verbeteren;
 ‐ ...

IkBlijfThuis.be heeft een groot assortiment braces en geeft steeds advies.
Terugbetaling mogelijk, of anders de beste prijs! 

Zie ook bladzijden 143 t.e.m.149.
U kunt ook bij ons terecht voor het op maat laten maken van steunzolen.



Badkamer
Kanjo Badlift
Als  u  liever  een  bad  dan  een  douche  neemt, maar  niet 
meer  voldoende  beweeglijkheid  of  evenwicht  bezit  om 
dat  op  uw  eigen  te  doen,  dan  kunt  u  kiezen  voor  een 
badlift.
U gaat op het zitvlak van de badlift zitten, draait de benen 
over de badrand, en laat dan de lift in het bad zakken. Zo 
kan u weer volledig zelfstandig een bad nemen.
Beschikbare accesoires:
‐ Een glij‐draai‐schijf voor makkelijkere transfer.
‐ Speciale verhogers voor diepe badkuipen.

€ 499,99

Draaibare badstoel Paris
€ 215

Tina: toiletverhoger met 
kliksysteem € 87,50

Vera: badplank met 
transfer‐draaischijf
€ 96,99

IkBlijfThuis.be 
komt graag bij 

u langs voor kleine 
aanpassingen in de badkamer 
of het toilet. We monteren 
wandbeugels of behandelen 
uw douchevloer met antislip‐
stickers of een speciaal antislip‐
product.

Badlift nodig op aanbeveling van 
uw thuisverpleging? ‐€ 50!

XXII

U vindt nog meer hulpmiddelen en accesoires voor in de badkamer 
op de bladzijden 70 t.e.m. 99.

Alma: toiletverhoger met 
schroefsysteem € 112,99



Trapliften

Overweegt  u  om  een  traplift  te  kopen? 
Dankzij  ons  maatwerk  passen  deze  trap‐
liften  in  elke  trapgang.  Ze  zijn  bovendien 
voorzien  van  de  nieuwste  technieken  op 
het  vlak  van  veiligheid  en  innovatie.  De 
stoel is inklapbaar om ruimte te besparen. 
De traplift werkt op batterijen, zodat u de 
lift  zelfs  tijdens  een  stroompanne  kan 
blijven gebruiken. U geniet bovendien van 
een  snelle  service,  soms  zelf  plaatsing 
binnen een week. Tien jaar garantie op de 
motor, en 7 dagen op 7 bijstand.Vanaf € 3500 

‐ € 1250 subsidie = € 2250

XXIII

Contacteer ons vrijblijvend op 03 669 99 60 
of via e‐mail: info@ikblijfthuis.be



IkBlijfThuis.be  beschikt  ook  over  een  uitgebreid  assortiment  aan 
vaste  en  mobiele  telefoons.  Deze  toestellen  werden  aangepast 
zodat mensen met een verminderd gezichts‐ of gehoorvermogen 
ze nog steeds makkelijk kunnen gebruiken.

Vaste telefoon met grote fototoetsen en cijfers 
In  de  FX‐3930  kunt  u  zes  foto’s  onder  een  knop 
plaatsen van de mensen die u vaak belt. Daarnaast is de 
telefoon uitgerust met extra grote  toetsen. Er  zijn nog 
drie sneltoetsen aanwezig en een extra SOS‐toets voor 
het alarmnummer.

Wekker met bewegings‐/dwaalsensor
De  FC‐38  alarmklok  heeft  ook  een  bewegings‐
sensor. Wanneer de sensor beweging detecteert, 
stuurt deze een signaal naar de wekker, die  dan 
zal afgaan. De sensor heeft een bereik van 50m.

Eenvoudige mobiele telefoon voor senioren 
met fototoetsen en SOS‐noodknop 
€ 79,99

Eenvoudige mobiele telefoon voor
senioren met SOS‐noodknop 

€ 39,99

€ 69,99

€ 124,99

€ 31,99

Vaste telefoon met display, grote toetsen en SOS‐noodknop 
De  FX‐3950  is  een  alarm‐telefoon  voor  senioren.  Het 
beeldscherm  en  de  knoppen  zijn  extra  groot  uitgevoerd. 
Wat de FX‐3950 bijzonder maakt  is de alarmzender, deze 
kunt u rond uw pols of nek dragen. Als u  thuis valt, kunt 
via deze zender een mantelzorger verwittigen.

Telefoonbelversterker met extra luide bel en flitslicht 
Zodra  de  telefoon  overgaat,  laat  deze  extra  telefoonbel 
een  helder  flitslicht  zien.  Tegelijk  met  het  licht,  laat  de 
versterker  een  harder  geluid  horen  dan  de  gewone 
telefoon. Het maximale volume is ruim 95 decibel. U kunt 
het volume naar wens instellen.

€ 39,99

Telefonie 
XIV



Professionals XXV

Professionele  (thuis)zorgverleners kunnen eveneens  terecht bij 
IkBlijfThuis.be.  Diagnosemateriaal,  verzorgingsbenodigdheden, 
reinigingsproducten, beschermende uitrusting, EHBO‐materiaal, 
transferhulpmiddelen, ...  (Prijzen zijn inclusief btw)

Professionele stethoscoop
(aluminium of RVS, enkel‐ of dubbelslangs, 
enkel‐ of dubbelzijdig)
Vanaf € 13,00

Metra Hyperglide glijzeil/glijdlaken
 70 x 70 cm, blauw: € 43,95
   70 x 100 cm, blauw: € 57,95
Zie ook pagina 6.

Fysic polsbloeddrukmeter FB‐50
Geheugen voor 90 metingen, volledig automatisch

€ 399,99

Isolatieset. Bevat 1 paar nitril handschoenen, 
1 paar schoenovertrekken, 1 haarnetje, 1 
mondmasker (chirurgisch, type II, DIN4683),
1 PE‐schort, 1 wegwerpjas uit PP‐fleece.

€ 24

Fysic saturatiemeter/pulse‐oximeter FPO‐11
Inclusief draagtasje en 2 AAA‐batterijen.

€ 44,99

€ 6,95

Aspirator Aspimed 2.3 (LEM, Moretti)
(40 L/min, ‐0,80 bar, 1000 cc verzamelbeker)

Verrijdbare transferhulpmiddelen 
Raiser Pro: Voor staande transfers.

          Max. 175 kg, draait om eigen as. € 899,99
Albatros: Actieve patiëntenlift. Max. 200 kg. € 1929,99

         Inclusief tilband
Eagle 620: Passieve patiëntenlift. Max. 150 kg. € 1309,99

 Exclusief tilband

Raiser Pro

Albatros

Eagle 620



EHBO‐Koffers 
IkBlijfThuis.be  beschikt  over  een  groot  assortiment 
EHBO‐materiaal.  Zoekt  u  een  EHBO‐koffer  voor  uw 
bedrijf of vereniging? Kom dan zeker eens langs in onze 
winkel. Onze eerstehulp‐experts geven advies op maat. 
A.d.h.v.  de  sector  en  grootte  van  uw  bedrijf  (en  het 
aantal EHBO‐opgeleiden) stellen wij de meest geschikte 
eerstehulp‐koffer voor  u  samen. We  zorgen ervoor dat 
de inhoud aan de nodige DIN‐normen voldoet.
Contacteer  ons  op  info@ikblijfthuis.be  voor  meer 
informatie of een vrijblijvende offerte.

HACCP
Deze koffer voor de horeca bevat 
blauwe pleisters en verbandmateriaal, 
extra brandwondenkompressen en 
snelverbanden voor snijwonden.

Industrie
Bv. Chemie
De koffer voor de chemische nijverheid bevat oogspoelflessen, 
een borstel en extra brandwondenkompressen.
Bv. Glasnijverheid 
Deze koffer bevat extra hechtstrips en snelverbanden voor 
snijwonden.

Sport
EHBO‐koffers voor sportclubs rusten we 
uit met extra instant cold‐packs, steun‐
verbanden, blaarpleisters, en ook kine‐
tape.

Uit welke sector u ook komt, we hebben voor 
iedereen een oplossing.
Kantoren, scholen, kinderdagverblijven, jeugd‐
bewegingen, (culturele) verenigingen, ...
We beschikken eveneens over EHBO‐kits voor bij u thuis, in de 
auto of op reis.

Mini Eerstehulpset
Algemeen, met gaaswindel

 € 5,00

Mini Eerstehulpset
Tekenbeten en insectensteken
Door ons zelf samengesteld met
materiaal dat ook echt nuttig is.

XXVI

 € 6,00



Verhuur 

Luna 2 ziekenhuisbed
Vanaf € 40/maand

Toiletstoel Club

Alternerende 
matras

Bij IkBlijfThuis.be kunt u ook terecht voor het huren 
van grote hulpmiddelen die  u  slechts  tijdelijk wilt 
gebruiken.  Elektrisch  verstelbare  bedden,  alter‐
nerende  matrassen,  patiëntenliften,  rolstoelen, 
toiletstoelen, of een verrolbare zetel, we hebben 
het allemaal.
U kunt bij ons alle hulpmiddelen huren: van een 
eenvoudige  rollator  tot  speciale  instrumenten 
zoals  aspirators.  Vraag  naar  onze  verhuur‐
folder  in  de  winkel,  we  geven  graag  een 
woordje uitleg.

Patiëntenlift 
Eagle

XXVII



Deze  catalogus  biedt  een  overzicht  van  de  meeste  hulpmiddelen  die  we 
aanbieden  in onze winkel. Vindt u niet wat u zoekt, of wilt u meer  informatie? 
Neem dan een kijkje op onze website, of kom eens langs in de winkel.
Daar  krijgt  u  steeds  informatie  van  zorgmedewerkers.  Een  verpleegkundige, 
zorgkundige  of ergotherapeute helpt  u graag. U kan  steeds vergelijken, passen 
en uitproberen.
Wij zijn ook verstrekker van rolstoelen, rollators, scooters en bandagematerialen. 
Volledige terugbetaling, of steeds de laagste opleg.
U  kan  bij  ons  ook  terecht  voor  tweedehands  mobiliteitshulpmiddelen  of  om 
grotere hulpmiddelen te huren.

www.IkBlijfThuis.be

Openingsuren van de winkel:
zondag ‐ maandag: 

dinsdag: 
woensdag:
donderdag: 

vrijdag:
zaterdag:

gesloten
14.00u ‐ 18.00u
14.00u ‐ 18.00u
14.00u ‐ 18.00u
14.00u ‐ 18.00u
10.00u ‐ 15.00u

 Bredabaan 469, 2990 Wuustwezel 

Of kom discreet op afspraak. Bel 03 669 99 60.

Bijna alle thuiszorghulpmiddelen

Parkeergelegenheid 
achter de winkel 

(via de Dorpsstraat)




