Badliften voor thuis
Met de badliften PETERMANN, KANJO en BATHBUDDY biedt Metra
3 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 badliftadviseur welke lift het meest beantwoordt aan uw noden.
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Petermann is de pionier van de badliften: 40 jaar
onderde
len
ervaring, innovatie en een zeer hoge kwaliteit bieden
en batte
rij
u de garantie op ultiem comfort, gebruiksgemak,
duurzaamheid en veiligheid. Dé referentie als het
om badliften gaat!

Badlift PETERMANN

➜ 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.

Petermann Badlift - standaard model

Petermann Badlift - Peter Pan
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Geleverd met handbediening, lader en zitovertrek
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Deze badlift wordt niet elektrisch aangedreven, er is dus geen batterij en elektrische handbediening. De badlift wordt op en neer
bewogen door middel van een hendel. Door het gepatenteerde veersysteem vereist dit zeer weinig kracht.

referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

PM48

Petermann Badlift met witte antislip zithoes

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

referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

PMPP

Petermann Badlift Peter Pan manuele bediening

39/69cm x 59 cm / 135 kg / 43 cm

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

Petermann Badlift - met glijdschijf

Petermann Badlift - Accessoires
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De badlift met een geïntegreerde glijdschijf is identiek aan het standaard model, maar de hoes wordt vervangen door een glijdschijf.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

PM48GS

Petermann Badlift standaard met glijdschijf hoes

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

PM48GSB

Petermann Badlift extra breed - maatwerk - met glijdschijf hoes

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

PM58GS

Petermann Badlift extra hoog met glijdschijf hoes

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

Petermann Badlift - Junior
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De badlift Junior is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is aanpasbaar aan elke leeftijd.

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 / -

referentie

omschrijving

PMLA

Lader voor badlift Petermann

PM48J

Petermann Badlift Junior met antislip rug en zithoes (motief), abductieklos 39/69cm x 58 cm / 140 kg / 48 cm
en laterale rugflappen

PMB

Handbediening voor badlift Petermann

Petermann Badlift Junior met antislip rug en zithoes (wit), abductiesklos
en laterale rugflappen

PMBL

Handbediening en lader (set) voor badlift Petermann

PM48JAS

Abductieklos voor badlift Petermann Junior

PMPPGSH

Glijdschijf met handvatten voor badlift Petermann Peter Pan

PM48JW

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

referentie

Petermann Badlift - Actif

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

4

Deze badlift heeft een rugleuning met zijdelingse steunen. Hierdoor wordt de romp beter ondersteund, wat zorgt voor een extra veilige
zitpositie.
referentie

omschrijving

PM48A

Petermann Badlift Actif met antislip rug- en zithoes (wit) en laterale rugflappen 39/69cm x 59 cm / 140 kg / 48 cm

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

✔✔Optimale ondersteuning van romp en zitvlak
✔✔Verstelbare rugleuning voor optimaal badcomfort naar persoonlijke wens
✔✔Uitzonderlijk stabiel en comfortabel zitcomfort, ook bij stijgen en dalen
✔✔Comfortabele en aangenaam aanvoelende zithoes, afneembaar en wasbaar op 60°
✔✔Zijflappen op de zitting garanderen vlotte transfer in en uit het bad
✔✔Batterij behoudt steeds vermogen voor een volledig opwaartse beweging
✔✔IJzersterk en duurzaam frame uit roestvrij en hoogwaardig staal
✔✔Kan gebruikt worden zonder assistentie

1

2

3

✔✔Bruikbaar in alle standaard badkuipen
✔✔Draagvermogen tot 170 kg

PETERMANN
Totaal gewicht

12 kg

Zitdiepte (zitvlak)

50 cm

Zitbreedte (zitvlak) / met zijflappen

39 cm / 68 cm

Zithoogte max

48 cm

Draagvermogen

tot 170

Ontdek al onze oplossingen op www.metra.be
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Metra, veilig genieten van een heerlijk bad
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Metra werkt uitsluitend samen met professionele partners in de zorg zoals thuiszorgwinkels,
zorginstellingen, mutualiteiten, thuisverpleging, ergotherapeuten, openbare besturen …
Bent u particulier en heeft u interesse in onze oplossingen, aarzel dan niet ons te contacteren.
Wij verwijzen u met plezier door naar een van onze vele partners, overal in België.

METRA HELPT HELPEN

www.metra.be

Badlift BATHBUDDY

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 naar persoonlijke wens
✔✔Stabiel en comfortabel zitcomfort, ook bij stijgen en dalen
✔✔Zijflappen op zitting garanderen vlotte transfer in en uit het bad
✔✔Batterij behoudt steeds vermogen voor een volledig opwaartse beweging
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jaar gara

Dé lichtgewicht oplossing voor uw dagelijks badcomfort. U zakt
comfortabel tot op de bodem van het bad, de overgebleven lucht
geeft extra steun. Zitkussen weegt slechts 1,9 kg, de compressor
4 kg. Overal inzetbaar, gemakkelijk mee te nemen, zelfs op vakantie
met het vliegtuig!
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✔✔Stabiel en comfortabel zitcomfort
✔✔Zakt tot op de bodem van het bad

✔✔Bestaat uit 2 delen (zitting / rugleuning) dus compact en licht om mee te nemen

✔✔Breed zitvlak, dus een vlotte transfer in en uit het bad

✔✔Kan gebruikt worden zonder assistentie

✔✔Werkt met compressor, rechtstreeks aangesloten in het stopcontact

✔✔Stabiel frame

✔✔Veilige, comfortabel aanvoelende zitting met antislip

✔✔Bruikbaar in alle standaard badkuipen

✔✔Heel compact en licht om mee te nemen

✔✔Draagvermogen 140 kg

✔✔Kan gebruikt worden zonder assistentie
✔✔Bruikbaar in alle standaard badkuipen

KANJO

✔✔Draagvermogen 127 kg

Totaal gewicht / enkel zitting / enkel rug

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

Zitdiepte (zitvlak)

50 cm

BATHBUDDY

Zitbreedte (zitvlak) / met zijflappen

37,5 cm / 71 cm

Totaal gewicht / enkel zitkussen / en compressor

6 kg / 1,9 kg / 4 kg

Zithoogte max.

45,5 cm

Zitdiepte (zitvlak)

59 cm

Draagvermogen

140 kg

Zitbreedte (zitvlak) / met zijflappen

57 cm

Zithoogte max.

45,5 cm

Draagvermogen

127 kg

KANJO Badlift
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

DBKANJO

KANJO Badlift met blauwe antislip zit- en rugbekleding 1

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

KANJO Badlift - Accessoires
referentie

omschrijving

wasvoorschriften / kleur / diameter

DBDS

Draai- en glijdschijf voor badlift KANJO 2

- / blauw / 32 cm

DBHC

Zit- en rughoes volvlak voor badlift KANJO 3

40°C /blauw / -

DBAK

Abductieklos voor badlift KANJO 4

- / blauw / -

DBVS

Verhoogset voor badlift KANJO 5
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Bathuddy Badlift
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / tilhoogte

BBL

BathBuddy opblaasbare Badlift

57 cm x 59 cm / 127 kg / 45,5 cm
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METRA bvba - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gent
T: +32 (0)9 227 71 74 - F: +32 (0)9 227 02 80
info@metra.be - www.metra.be

© Metra bvba - september 2019 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten
aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: www.magelaan.be

Badlift KANJO

BADLIFTEN
VOOR THUIS

Petermann
Kanjo
Bathbuddy

Veilig genieten van
een heerlijk bad!

Geproduceerd in EU

Ontdek al onze oplossingen op www.metra.be

