
Vaste rug
Ondersteunt een zittende positie 
op de Major

Accessoires Aquatec Major

Hydraulisch neerklapbare rug 
tot 45°
Helpt de gebruiker in het bad 
te liggen. De rug kan traploos 
worden versteld

Vaste speciale rug
Met individueel verstelbare 
zijdelen

Speciale rug, hydraulisch 
neerklapbaar tot 45°
Met individueel verstelbare 
zijdelen. Helpt de gebruiker in 
het bad te liggen. De rug kan 
traploos worden ingesteld

Aquatec®

Major

Comfortabel baden in liggende houding

De badlift Aquatec Major biedt met zijn grote  
ligoppervlak de optimale oplossing voor gebruikers die 
niet zittend kunnen baden. Hij wordt op maat gemaakt 
naar de afmetingen van de badkuip van de gebruiker en 
zorgt daardoor voor maximale veiligheid bij de transfer. 
De Aquatec Major wordt door waterkracht aangedreven; 
een omschakelkastje zorgt voor een eenvoudige 
aansluiting op de watervoorziening, waardoor een 
kostbare installatie niet nodig is. Hij is in 3 gewichtsklassen 
verkrijgbaar: 20 - 70kg, 50 - 130kg en 100 - 150kg. De 
afneembare afdekmat is wasmachinebestendig (op 60 
graden) en verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw.

Aquatec Major

46



Speciale kussens
Met zijkussens om aan alle 
soorten ruggen vast te maken 
met uitzondering van de speciale 
rug. Kan ook gebruikt worden 
voor individuele ondersteuning

Draagtas 
Voor het vervoeren en opslaan 
van de Major badlift

Stopper / abductieklos
Voorkomt onderuit glijden van de 
gebruiker

Veiligheidsriemen
Voor grote veiligheid van de 
gebruiker

Accessoires Aquatec Major

Aquatec®

Major

Wit

Kleur afdekmatten

Blauw

Voetsteun
Voor optimale ondersteuning 
in combinatie met een rug. Kan 
al naar gelang de lengte van de 
gebruiker op 3 standen worden 
ingesteld

Hoogte verstelbare hoofd-
steun
Met individueel verstelbare 
zijdelen om in het bijzonder 
hoofd en nek te ondersteunen. 
Kan worden bevestigd aan alle 
soorten ruggen en is speciaal 
aanbevolen in combinatie met 
de neerklapbare en de speciale 
rug

Wig-vorm kussens
Om de knieën te ondersteunen. 
Optioneel gevuld met foam of 
kwartszand (voor stevigheid)
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