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Standaard
Vast

Serie 170
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Serie 210

Serie 212

Serie 215

√

√

√

√

Opklapbaar traploos
Closetrolhouder vast

√

Ommanteling

√

Verticaal beremd

√

√

√
√

Gewicht tot 200 kg

√

√

√

RVS wit

√

√

√

RVS gepolijst

√

√

√

Staal wit

√

√

√

Wandbevestiging

√

√

√

√

Statief bevestiging (hoogte instelbaar)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Vergrendeling verticaal

√

√

√

Vergrendeling horizontaal en verticaal

√

√

√

Rail-in bevestiging (hoogte instelbaar )

√

Optioneel
Armleggerkussens

√

Closetrolhouder los te plaatsen

√

√

Pneumatisch knop voorbereiding

√

√

√

√

Maatwerk mogelijkheden

√

√

√

√

√

√

√

Rail-in systeem / hoogte instelbaar

√

Statief

√

√

√

√

Steunpoot

√

√

√

√

Voorsteun / rugsteun

√

√

√

√*

* op beugels met ommanteling alleen als rugsteun
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■ Langdurig en hergebruik
Toiletbeugels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en
maatvoeringen. Aan de toiletbeugels zijn geen kunststoffen
toegevoegd behoudens de afdekkappen en kapringen. Hierdoor zijn
de beugels zeer duurzaam en uitermate geschikt voor langdurig en
hergebruik. De beugels zijn traploos opklapbaar, beremd in opstaande
stand en zijn geschikt voor een gebruikersgewicht van 200 kg.

2020

Toiletbeugels

■ Armleggerkussens
Armleggerkussens bieden extra comfort tijdens het gebruik. Deze
kunnen voorgemonteerd geleverd worden of als los kussen voor
zelfmontage.
■ Ommanteling
Voor mensen met een metaal/nikkel allergie is een ommanteling
gewenst. Standaard leveren wij een ommanteling van 30 cm.
■ Steunpoot
De opklapbare toiletbeugels zijn snel en eenvoudig te voorzien van
een steunpoot zonder te boren. Indien gewenst worden de steunpoten
Voor gemonteerd aan de toiletbeugels geleverd. Voor deze
montageservice worden geen kosten in rekening gebracht.
Bevestiging
wandbeugels

■ Toiletbeugelbevestiging / multifunctionele flens
Alle toiletbeugels en armsteunen zijn voorzien van een
multifunctionele flens welke op de wand, op statief of in het Rail-in
systeem aangebracht kunnen worden.
■ Statief
Wanneer een toiletbeugel niet aan de wand kan worden bevestigd
en er lopen geen leidingen door de vloer dan kan de wandbeugel op
een statief worden bevestigd. Dit statief wordt bevestigd in de vloer.
De toiletbeugels zijn op het statief traploos hoogte instelbaar.
■ Rail-in systeem / hoogte instelbaar
De opklapbare toiletbeugels zijn te plaatsen in het Rail-in systeem
(hoogte instelbaar) zodat de toiletbeugels naar wens in hoogte zijn
te stellen afhankelijk van de gebruiker en de indicatie. Een andere
bewoner of een indicatie wijziging verlangen veelal een andere hoogte.
Mocht er tijdelijk geen toiletbeugel benodigd zijn dan kan er een
afdekplaat in de rail of een sierkap over de rail worden aangebracht
zodat de rail keurig is afgesloten.
■ Spangrepen
Toiletbeugels in Rail-in systeem voorzien van een spangreep zijn
eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte in te stellen.
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■ Pneumatisch knop
Op alle toiletbeugels kan een pneumatische knop worden
aangebracht om het toilet eenvoudig door te spoelen.
Het slangetje kan onzichtbaar de wand in worden geleid. Voor
meer informatie zie informatieblad:JadaCare pneumatische
knop

■ Voorsteun / rugsteun
De voorsteun / rugsteun is snel en eenvoudig, zonder te boren,
op iedere JadaCare wandbeugel aan te brengen. De steunstang
welke is voorzien van een polsterkussen is horizontaal traploos
in stelbaar en verticaal in 3 posities te plaatsen. Deze steun is
eenvoudig zonder gereedschap op alle wandbeugels aan te
brengen en weer te verwijderen.
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Pneumatische
knop
voorbereiding

Voor- / rugsteun
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