
•  Handgrepen van hoogwaardig kunststof, zeer 
schok- en krasbestendig

•  Verkrijgbaar in verschillende lengtes
•  De hoekstukken zijn van massief en slagvast ABS
•  Ergonomisch gevormd voor een comfortabele 

grip
• Verkrijgbaar in lengtes van 250 mm - 2000 mm
• Greep heeft een doorsnede van 35 mm

Invacare Revato Futura R7760 / H140 - H144

•  Handgreep met zuignappen voor in de badkamer
•  Eenvoudig vast te maken door middel van een 

vacuüm
•  Ergonomisch gevormd, met anti-slip oppervlak 

voor een zekere grip
•  Zuignap-indicatoren geven aan of de handgreep 

juist en veilig is vastgemaakt
•  Verkrijgbaar in 3 greeplengtes: 290, 400 en  

500 mm
•  Bedoeld voor kortstondig gebruik als tijdelijke 

oplossing, ideaal om bijvoorbeeld mee te nemen 
op reis

• Max. belastbaar gewicht is 30 kg

Technische gegevens

H170 H171 H172 R7760/30

H140

R7760/40

H141

R7760/50

H142

R7760/60

H143

R7760/80

H144
Greeplengte 290 mm (E) 400 mm (E) 500 mm (E) 125 mm (E) 275 mm (E) 375 mm (E) 475 mm (E) 675 mm (E)
Greepbreedte 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B) 35 mm (B)
Totale hoogte 72 mm (C) 75 mm (C) 75 mm (C) 105 mm (C) 105 mm (C) 105 mm (C) 105 mm (C) 105 mm (C)
Totale breedte 95 mm (D) 100 mm (D) 100 mm (D) 65 mm (D) 65 mm (D) 65 mm (D) 65 mm (D) 65 mm (D)
Totale lengte 300 mm (A) 450 mm (A) 550 mm (A) 250 mm (A) 400 mm (A) 500 mm (A) 600 mm (A) 800 mm (A)
Ø Zuignap 80 mm 93 mm 93 mm – – – – –

Overige gegevens
Gewicht 0,35 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,3, kg 0,5 kg 0,6 kg 0,7 kg 0,9 kg
Belastbaar gewicht (kg) 30 30 30 120 120 120 120 120
Accent kleur Blauw-Wit Blauw-Wit Blauw-Wit Wit Wit Wit Wit Wit
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Aquatec H170 Stileo, H171 Stileo, H172 Stileo

NB. De Revato Futura handgrepen zijn verkrijgbaar met een totale lengte van 250 mm t/m 2000 mm.

Handgrepen

550 mm

100 mm

450 mm

100 mm

300 mm

95 mm



Handgreep voor plaatsing in of om de hoek
•  Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimte
•  Maakt het mogelijk om veelvoud van transfers uit 

te voeren door middel van een enkele beugel
•  Aluminium buizen met Rilsan coating
•  Hoekstukken van massief en slagvast ABS 

kunststof

Invacare Revato Futura   R7792

Handgreep, 90°, waarbij zowel verticaal als 
horizontaal steun kan worden gegeven bij 
transfers en bij staande activiteiten
• Ideaal voor gebruik tijdens het douchen
• 400 mm horizontaal en 700 mm verticaal
• Afdekkapjes zijn verkrijgbaar in wit, blauw of 

zwart

R7791 als R7790, maar dan 500 mm horizontaal 
en 800 mm verticaal

700 mm

400 mm

Invacare Revato Futura   R7790 en R7791

Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating
• Zorgt voor extra steun
• Standaard in maat 500 x 700 mm (d x b)
• Ook leverbaar in afwijkende maten
• Buis heeft een doorsnede van 28 mm

Invacare Revato Wastafelbeugel   R7739

700 mm

500 mm

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

Invacare Revato Papegaai   R7741

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

Invacare Revato Triangel   R7742

Technische gegevens

R7790 / 7791 R7792 R7739 R7741 R7742
Gewicht (kg) 2,2 2,2 5,5 3,8 0,6
Max. gebruikersgewicht 
(kg)

100 100 135 135 125

Kleur Wit Wit Wit Wit Wit


