
Door plaatsing in het bad kan de gebruiker in zittende 
positie baden. Buiten het bad is het badzitje een handig 
hulpmiddel voor instappen.

■ Zuignappen verzekeren de stabiliteit van het zitje
■ Verstelbare poten
■ Anti-slip oppervlak

Comfort en veiligheid in bad en douche
De badkamer is de meest gevaarlijke kamer in huis. Juist daarom is het belangrijk dat u zich daar het veiligst voelt. 
Met deze gedachte heeft Invacare een complete reeks van hulpmiddelen ontwikkeld om u in alle rust en comfort 
het genot van een bad of douche te laten herontdekken. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten op de meeste installaties, 
makkelijk te plaatsen en te onderhouden.

Ontworpen voor maximaal comfort en stabiliteit. Deze 
badplank is ergonomisch gevormd met een greep voor 
een veilige transfer.

■ Ergonomisch ontwerp voor beter comfort
■ Anti-slip oppervlak en greep
■ Verstelbare poten

Invacare Opale Marina   H112

Deze hangende badstoel stelt de gebruiker in staat een 
douche te nemen en tegelijk gedeeltelijk ondergedompeld 
te zijn. De ergonomische zitting en rugleuning bieden 
een ongekende stabiliteit en comfort.

■  Ergonomische zitting en 
 rugleuning

■ Veilig en robuust

Deze draaibare badstoel biedt de gebruiker een makkelijke 
en stabiele toegang tot het bad.

■ Ergonomische zitting en rugleuning
■ Veilig en robuust zwenksysteem

Invacare Opale Alizé   H3000 Invacare Opale Alizé   H3160
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Invacare Opale Izeo   H100
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Uitstekende hulp bij het in en uit bad stappen of bij 
het gaan zitten en opstaan. De steun wordt gefixeerd 
op de rand van het bad met een makkelijk te gebruiken 
veiligheidssysteem. Balnea past op badrandbreedtes 
tussen 60 en 165 mm.

Antislipmat van natuurrubber
■  Meerdere zuignappen voor een goede bevestiging in 

bad.
■ Groot oppervlak
■ Wasbaar op 60 graden

Invacare Opale Bula   H190

Invacare Opale Balnea   H160

Papegaai, voor 
muurbevestiging
■  Wegzwenkbaar
■ Gemaakt van staal met 
Rilsan coating
■ Kunststof handgreep
■ Verstelbaar

Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating
■ Zorgt voor extra steun
■ Standaard in maat 50 x 70 cm (d x b)
■ Ook leverbaar in afwijkende maten

Invacare Revato Wastafelbeugel   R7739

Invacare Revato Papegaai   R7741

Triangel voor 
plafondbevestiging
■  Plafondhaak is van staal 
■ Kunststof handgreep
■ In hoogte verstelbaar

Invacare Revato Triangel   R7742
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Technische gegevens

H112 H100 H3000 H3160 H190 H160 R7739 R7741 R7742
Gewicht (kg) 2,5 2,5 8,5 4,8 1,7 1,4 5,5 3,8 0,6
Max. gebruikersgewicht (kg) 150 112 120 120 120 113 135 135 125
Garantie (jaar) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kleur Wit Wit Wit Wit Lavendelblauw Wit Wit Wit Wit
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