Veilig
genieten van
een heerlijk
bad!

Badliften Homecare

+ Petermann
+ Kanjo

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

10/3 JAAR
GARANTIE

+
Badliften voor thuis

Petermann Badlift

Met de badliften Petermann en Kanjo biedt Metra 2 unieke oplossingen voor uw dagelijkse
hygiëne en badplezier. Elke badlift heeft zijn typische specificaties en geschiktheid in functie
van uw verwachtingen en fysieke conditie. Vraag raad aan uw adviseur welke lift het meest
beantwoordt aan uw noden.

+
IN DE
KIJKER!
+

Badlift Petermann
Petermann is de pionier van de badliften: 40 jaar
ervaring, innovatie en een zeer hoge kwaliteit bieden
u de garantie op ultiem comfort, gebruiksgemak,
duurzaamheid en veiligheid. Dé referentie als het
om badliften gaat!
✔+ Optimale ondersteuning van romp en zitvlak
✔ Verstelbare rugleuning voor optimaal badcomfort
+
✔ Uitzonderlijk stabiel zitcomfort, ook bij stijgen
+
en dalen
✔+ Aangenaam aanvoelende zithoes, afneembaar en
wasbaar op 60°
+ ✔Dankzij zijflappen op de zitting, vlotte transfer in en
uit het bad
✔+ Batterij behoudt steeds vermogen voor volledig
opwaartse beweging
✔+ Duurzaam frame uit roestvrij en hoogwaardig staal
+ ✔Kan gebruikt worden zonder assistentie
+ ✔Bruikbaar in alle standaard badkuipen
✔+ Draagvermogen 170 kg
+ Geleverd met handbediening, lader en zitovertrek

10 jaar op
mechanische
onderdelen, 3
jaar
alle elektronis op
che
onderdelen
en batterij

Inclusief gratis unieke
Pick&Repair service
Een levenslange dienstverlening in geval van
schade of defect. Breng uw Petermann binnen
in uw verkooppunt, wij zorgen voor een snelle
herstelling. U betaalt (na garantie) enkel voor
de herstelling, de kosten voor transport nemen
wij voor onze rekening.

referentie

omschrijving

lengte x breedte /
draagvermogen / tilhoogte

PM48

Petermann Badlift met witte antislip zithoes

PM48B

Petermann Badlift extra breed - maatwerk met witte antislip zithoes

39/69cm + max 8 cm x 58 cm /
140 kg /48 cm

PM58

Petermann Badlift extra hoog met witte antislip zithoes

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 58 cm

PM48GS

Petermann Badlift standaard met glijdschijf

PM48GSB

Petermann Badlift extra breed - maatwerk - met glijdschijf

39/69cm + max 8 cm x 58 cm /
140 kg /48 cm

PM58GS

Petermann Badlift extra hoog met glijdschijf

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 58 cm

PM48J

Petermann Badlift Junior met antislip rug- en zithoes (motief),
abductieklos en laterale rugflappen
(voor kinderen, aanpasbaar aan leeftijd)

PM48JW

Petermann Badlift Junior met antislip rug- en zithoes (wit),
abductieklos en laterale rugflappen
(voor kinderen, aanpasbaar aan leeftijd)

PM48A

Petermann Badlift Actif met antislip rug- en zithoes (wit)
en laterale rugflappen (extra zijdelingse steunen, betere
ondersteuning van romp)

1

2

3

39/69cm x 58 cm / 170 kg / 48 cm

39/69cm x 58 cm / 170 kg / 48 cm

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 48 cm

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 48 cm

4

39/69cm x 59 cm / 140 kg / 48 cm

Petermann
Totaal gewicht

12 kg

Zitdiepte (zitvlak)

50 cm

Zitbreedte (zitvlak) / met zijflappen

39 cm / 68 cm

Zithoogte max

48 cm

Draagvermogen

170 kg

2

1

3

4

Petermann Badlift - Accessoires
referentie

omschrijving

wasvoorschriften / kleur / diameter

PMGSC

Glijdschijf voor badlift Petermann - met drukknoppen

60°C / blauw / 40 cm

PMZO

Zithoes antislip voor badlift Petermann - met drukknoppen

60°C / wit / -

PMZRO

Zit- en rughoes antislip voor badlift Petermann met drukknoppen

60°C / wit / -

PMDS

Draai- en glijdschijf voor badlift Petermann

- / wit / 32 cm

PM48JG

Buikgordel voor badlift Petermann Junior

- / blauw / -

PMD

Draagtas voor badlift Petermann

- / blauw / -

PMH

Hoofdsteun voor badlift Petermann

- / blauw / -

Badlift Kanjo

op alle mecha
nische
en elektronisch
e
onderdelen
en batterij

De perfecte badhulp voor uw dagelijkse hygiëne en
badcomfort. Bestaat uit 2 delen, licht en compact,
gemakkelijk om mee te nemen op verplaatsing.
✔+
✔
+
✔
+
+✔
✔+

Zeer goede ondersteuning van romp en zitvlak
✔Verstelbare rugleuning voor optimaal badcomfort
Stabiel zitcomfort, ook bij stijgen en dalen
Dankzij zijflappen op zitting vlotte transfer in en uit het bad
Batterij behoudt steeds vermogen voor volledig
opwaartse beweging
✔+ Bestaat uit 2 delen (zitting / rugleuning)
dus compact en licht om mee te nemen
✔+ Kan gebruikt worden zonder assistentie
✔+ Stabiel frame
✔+ ✔Bruikbaar in alle standaard badkuipen
✔+ Draagvermogen 140 kg
+ Geleverd met handbediening en lader

1

2

Kanjo
Totaal gewicht / enkel zitting /
enkel rug

11 kg / 6,8 kg /
3,7 kg

Zitdiepte (zitvlak)

50 cm

Zitbreedte (zitvlak) / met zijflappen

37,5 cm / 71 cm

Zithoogte max

45,5 cm

Draagvermogen

140 kg

3

4

Kanjo Badlift
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

DBKANJO KANJO Badlift met blauwe antislip zit- en rugbekleding

1

37,5/71 cm x 53 cm / 140 kg / 45,5 cm

Kanjo Badlift - Accessoires
referentie

omschrijving

wasvoorschriften / kleur / diameter

DBDS

Draai- en glijdschijf voor badlift KANJO

DBHST

Zit- en rughoes standaard voor badlift KANJO

DBAK
DBVS

2

- / blauw / 32 cm

Abductieklos voor badlift KANJO

3

- / blauw / -

Verhoogset voor badlift KANJO

4
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3 JAAR
GARANTIE

