Productfiche
Hoog-laag baden
Een heerlijk ontspannend bad kunnen nemen is een weldaad voor iedereen. Maar zeker mensen die geconfronteerd
worden met fysieke of mentale beperkingen, worden bij het baden positief gestimuleerd. Alle zintuigen worden
immers op een aangename manier geprikkeld. Zo verhoogt u het welzijn van uw patiënten of bewoners.
De weldaden van het baden zijn alom gekend. Het warme water heeft een natuurlijk rustgevend effect, de
bloedsomloop wordt verbeterd, spierspanningen verlicht.
Naast de verzachtende werking van het warme water kunnen, afhankelijk van het type, onze baden uitgerust
worden met opties die de zintuigelijke beleving versterken: sfeerverlichting, muziek, AIR-SPA of whirlpool. Zo wordt
baden een echt relaxmoment, waarvan de patiënt of bewoner enorm zal genieten!
Het gebruiksvriendelijke en ergonomische ontwerp, de in de hoogte verstelbare badkuip, de vlotte toegankelijkheid
met een badlift, de eenvoud om te reinigen,... zal u als zorgverlener bijzonder plezieren. Zo kan u zich volledig
concentreren op het verwennen van de bewoner of patiënt.
• TR Comfortline, vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellness‐bad, voor een zalig en ontspannend badmoment!
Optioneel uit te rusten met wellnessaccessoires zoals led-verlichting, AIR-SPA, muziek en beschikbaar in
verschillende RAL-kleuren.
• TR 1700, het compacte, ruimtebesparende hoog‐laagbad. Specifiek ontworpen om kleinere ruimtes optimaal te
benutten, zonder in te boeten aan functionaliteit of efficiëntie.
• TR 900, gebruiksvriendelijk, ergonomisch, in de hoogte verstelbaar bad, met vast bedieningspaneel. Optioneel uit
te rusten met whirlpool. Dankzij de sleutelgatvormige badkuip ligt de patiënt erg comfortabel en kan men
makkelijker de haren wassen.

TR Comfortline, het wellness-bad
Vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellness-bad, voor een zalig en ontspannend
badmoment.
TR Comfortline, in de hoogte verstelbare badkuip. De TR Comfortline is een vrijstaande,
in de hoogte verstelbare badkuip die specifiek is ontworpen voor een aangenaam
badmoment.
Zo beschikt dit bad over een hele reeks opties voor zintuiglijke ervaringen, van ledverlichting over een systeem van
muzikale geluidsgolven met vier AUX-luidsprekers en bluetooth tot een bubbelbadsysteem met 12 jets.
Met de TR 9650 combilift is de Comfortline vlot toegankelijk langs beide zijden van de badkuip. De grootste
voordelen voor de zorgverlener zijn het ergonomische ontwerp en de efficiënte badcyclus. Doordat de Comfortline zo
eenvoudig te plaatsen is, kan hij in bijna elke centrale badruimte of badkamer worden neergezet.
De bediening is eenvoudig gehouden en dankzij zijn strakke ontwerp is dit bad eenvoudig te reinigen en te
onderhouden.
Standaarduitrusting: Grohe mengkraan, handdouche met lange slang, voetsteun, elektrische hoogteregeling met
handbediening, verstelbare en afneembare voetsteun, 2 handgrepen in chrome, overloopregeling en omhoog
komende afvoerstop met afvoerslang, verstevigde slangen voor wateraansluiting, 2 brede roestvrijstalen poten met
stelvoeten, kleur wit.

Referenties:
Referentie

Omschrijving

TRCOMF40

Comfortline Hoog-laag bad afvoerslang 40 mm

TRCOMF50

Comfortline, hoog-laag bad afvoerslang 50 mm

TRCOMFREV

Comfortline hoog-laag bad met verlengde slangen

Troeven:
Vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellness-bad, voor een zalig en ontspannend badmoment.
• Alle wellness‐opties beschikbaar: led‐verlichting, AIR‐SPA en muziek
• Ergonomisch design ten bate van comfort bewoner en zorgverlener
• Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
• Heel gebruiksvriendelijk, intuitieve bediening
• Verschillende RAL‐kleuren beschikbaar
• Installatierichting (hoofd/voet) naar keuze

Specificaties:
L x B = 208 x 78 cm
instelbare hoogte 65-100 cm

