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ervaar het comfort van een veilige badkamer!

In dit Productoverzicht is het assortiment aan LinidoSolutions van Handicare opgenomen.
Voor prijzen verwijzen wij u naar onze aparte prijslijst.

Bij onze productontwikkelingen staat het belang van de gebruiker centraal. Daarom houden we ons aan volgende 
basisprincipes:

   veiligheid  wordt bereikt door te kiezen voor de juiste hulpmiddelen. LinidoSolutions biedt 
niet alleen de keuze, maar ook de garantie dat de producten sterk zijn en een hoge belastbaarheid 
hebben. U kunt dus vertrouwen op al onze sanitaire veiligheidsproducten.

   Bruikbaarheid  Onze producten worden uitvoerig getest op hun functionaliteit. 
In de ontwerpen gaan wij uit van de ondersteuning die de eindgebruiker nodig heeft. Hulp bij 
het opstaan vanaf het toilet en de gelegenheid bieden om zittend te douchen, zijn hier goede 
voorbeelden van.

   duurzaamheid  In de badkamer worden producten aan extreme omstandigheden 
(vocht, kou, warmte) blootgesteld. Door chemische voorbehandeling, gebruik van epoxy coating, 
roestvast stalen en kunststof materialen wordt langdurig gebruiksgemak van onze producten 
gegarandeerd.

   ergonomie  Bij LinidoSolutions spelen ergonomische aspecten zoals zithoogte, 
zitbreedte, zitdiepte, zithoek en armleggerhoogte een belangrijke rol binnen het ontwerp. 
Daarbij gaan wij uit van de afmetingen en natuurlijke bewegingen van het lichaam. Zo is bij 
onze wandbeugel Ergogrip de buis 60° gebogen in plaats van de traditionele 90°. Hierdoor 
nemen hand en pols een natuurlijke stand in bij het gebruik van de Ergogrip.

   vormgeving  Wij besteden veel aandacht aan de vormgeving van onze 
producten. Waar mogelijk worden ronde vormen gebruikt: uit hygiënisch oogpunt, maar 
ook voor een moderne uitstraling. Bevestigingspunten worden aan het oog onttrokken 
en kleurkeuze zorgt ervoor dat een badkamer geheel naar eigen stijl en smaak kan worden 
ingericht.

Vindt u in dit productoverzicht niet de informatie die u zoekt? Neemt u dan contact op met onze 
afdeling verkoop. U vindt onze gegevens op de achterzijde van deze brochure. 

introductie
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aLgeMeen

LinidoSolutions van Handicare zijn hulpmiddelen en veiligheidsproducten voor bad, douche en toilet. Het 
uitgangspunt bij deze producten is het bieden van zoveel mogelijk zelfstandigheid en veiligheid bij gebruik van 
badkamer en toilet. Bovendien speelt het gemak voor een eventuele verzorger een grote rol. LinidoSolutions bieden 
vele toepassingsmogelijkheden en zijn geschikt voor gebruik thuis, in instellingen en in openbare gelegenheden. Deze 
producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de vakhandel, waar u ook terecht kunt voor advies en informatie. Uiteraard 
kunt u ook contact opnemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0)15 – 369 54 40 of mail naar 
info.Ls@handicare.com.

onze website
Om op de hoogte te blijven van de LinidoSolutions, adviseren we u onze website www.handicare.com regelmatig 
te bezoeken. Op deze site vindt u de laatste productinformatie, nieuwsberichten, installatieadviezen en een overzicht 
van showroomadressen. 
Via de site kunt u ook toegang aanvragen tot onze bestekservice. Hier vindt u hoge-resolutieafbeeldingen van onze 
producten, technische tekeningen, CAD-tekeningen en bestekteksten (neutraal en volgens STABU-norm).

onze producten

materiaal
Onze producten zijn vervaardigd uit:
• gecoat staal, of
• glasvezel versterkt kunststof, of
• gecoat rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen), of
• gepolijst rvs 304 (aanbevolen bij frequent gebruik in instellingen)
• gepolijst rvs 316 (aanbevolen bij gebruik in zwembaden)

Kleuren
De meeste LinidoSolutions kunnen worden geleverd in gepolijst roestvast staal en in de volgende kleuren:

Ral 9010

wit

Ral 9001

crème-wit

Ral 3003

rood

Ral 5002

blauw

Ral 9005

zwart

Gepolijst RVS met

witte afdekkappen

Gepolijst RVS met

zwarte afdekkappen

Bij stoelen, uitgevoerd in gepolijst roestvast staal, worden de armleggers standaard voorzien van een witte coating.
Bij wandbeugels en opklapbare toiletbeugels, uitgevoerd in gepolijst roestvast staal, kan gekozen worden voor witte 
(standaard) of zwarte afdekkappen/muurplaten.
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douchekophouder, zie pag. 18

handdoekrek, zie pag. 19

wandbeugel, zie pag. 10

douchezitting, zie pag. 6

opklapbare beugel, zie pag. 14

toiletborstelhouder, zie pag. 18
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douchezitting met rugleuning

douchezitting met rugleuning en armleggers

Hulppootset voor kunststof douchezittingen

douchezitting

li2202 200
• kunststof zitting, opklapbaar
• kunststof rugleuning met rvs buis
• zitbreedte 450 mm
• zitdiepte 405 mm
• inclusief boormal
• bevestigingsset leverbaar 

(LI2805.000)
!   Hulppootset LI2214.201 
aanbevolen bij een 
gebruikersgewicht > 100 kg 
in verband met belasting van 
de muur.

li2203 200
• basis gelijk aan LI2202.200
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
!   Hulppootset LI2214.201 aanbevolen 
bij een gebruikersgewicht > 100 kg 
in verband met belasting van de 
muur.

!   Bij een gebruikersgewicht >125 kg 
adviseren wij een douchezitting zonder 
armleggers (LI2202.200)
 toe te passen in combinatie met 
opklapbare toiletbeugels (LI2603.3xx) 
aan weerszijden.

li2214 201
• past op LinidoSolutions 

douchezittingen LI2201.200, 
LI2202.200, LI2203.200

• scharniert met de zitting mee
• bestaande uit dubbele hulppoot en 

dubbele afstandhouder
• traploos in hoogte instelbaar voor 

aanpassing aan de gewenste 
zithoogte (van vloer tot bovenkant 
zitting: 420-570 mm)

• tevens achteraf te plaatsen

 !   Aanbevolen bij een gebruikers-
 gewicht > 100 kg in verband 
met belasting van de muur.

li2201 200
• kunststof zitting, opklapbaar
• zitbreedte 450 mm
• zitdiepte 405 mm
• inclusief boormal
• bevestigingsset leverbaar 

(LI2806.000)
!   Hulppootset LI2214.201 
aanbevolen bij een 
gebruikersgewicht > 100 kg 
in verband met belasting van 
de muur.
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li2216 002
• als LI2216.001, maar met variabele zithoogte
• verstelbereik 100 mm
• afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 

400-500 mm
• Handicare adviseert bij een hangend frame het 

gebruik van hulppootset LI2214.201.

Hangend frame voor douchezitting, verstelbaar

li2216 001 
!   kan uitsluitend aan wandbeugels Ergogrip LI2611.060, 

LI2611.070, LI2611.080 & LI2611.160 worden gehangen, 
aan horizontale hoekwandbeugel LI2611.015 en aan 
hoekwandbeugel voor twee muren LI2611.016.

• veilige vergrendeling d.m.v. kunststof borgpennen
• geschikt voor douchezitting LI2202.200 en LI2203.200
• afstand hart wandbeugel tot bovenzijde zitting: 475 mm
• frame van rvs buis
• eenvoudig, zonder gereedschap, op te hangen en te 

verwijderen
• Handicare adviseert bij een hangend frame het gebruik 

van hulppootset LI2214.201.

Hangend frame voor douchezitting

Hulppootset leverbaar: LI2214.001
li2223 021
• opklapbare zachte toiletzitting met 

open voorzijde
• rugleuning HT-bekleding
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• geleiderails geschikt voor 

ondersteek Ø 300-315 mm
li2221 021 (niet afgebeeld)
• als LI2223.021, zonder rugleuning en 

armleggers (muur tot voorzijde zitting 
500 mm)

!   Hulppootset LI2214.001 aanbevolen 
bij een gebruikersgewicht > 100 kg in 
verband met belasting van de muur.

douchezitting met zachte zitting

Uitsluitend in deze maatvoering
Hulppootset leverbaar: LI2214.002
li2203 001
• zitting HT-bekleding, opklapbaar
• rugleuning HT-bekleding
• afzonderlijk opklapbare armleggers
• zitbreedte 450 mm
• zitdiepte 315 mm (muur tot voorzijde 

zitting 445 mm) 
li2201 001 (niet afgebeeld)
• als LI2203.001, zonder rugleuning 

en armleggers (muur tot voorzijde 
zitting 375 mm)

!   Hulppootset LI2214.002 aanbevolen 
bij een gebruikersgewicht > 100 kg in 
verband met belasting van de muur.

douchezitting met verkorte zitdiepte

Het hangend frame voor een douchezitting is op 
de REHA CARE 2005 te Düsseldorf uitgeroepen tot 
winnaar in de ‘Innovations competition’ door het 
Research Institute for disabled aid technology (FTB).
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li0122 508
• voor “door en door” bevestiging van 

LinidoSolutions douchezittingen
• voorzien van opgelaste moeren M8 

en bijpassende draadeinden, 
sluitringen en moeren

• compleet met contraplaat voor 
rughaak douchezittingen

• contraplaat zichtbaar aan achterzijde 
wand

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

set contraplaten

li2215 102
• geschikt voor douchezittingen met 

rugleuning LI2202.200, LI2203.200, 
LI2203.001 & LI2223.021

• voor eenvoudige instelling van 
gewenste zithoogte

• laat plaatsing van douchezitting 
achteraf toe

• verstelbereik 150 mm
• inclusief boormal
• set verstelbare spangrepen leverbaar 

(LI2815.002)

Hoogte verstelplaat

li2215 101
• geschikt voor douchezitting zonder 

rugleuning LI2201.200, LI2201.001 &  
LI2221.021

• voor eenvoudige instelling van 
gewenste zithoogte

• laat plaatsing van douchezitting 
achteraf toe

• verstelbereik 150 mm
• inclusief boormal
• set verstelbare spangrepen leverbaar 

(LI2815.001)

Hoogte verstelplaat

li09506 400
• zachte afneembare hoes, geschikt 

voor LI2201.200, LI2202.200, 
LI2203.200

• zitbekleding speciaal voor de 
gevoelige huid of bij langdurig gebruik 
van douchezitting

• gemakkelijk te bevestigen en 
verwisselen d.m.v. klittenband aan 
onderzijde zitting

• polyethyleen/polypropyleenschuim
• uitsluitend leverbaar in de kleur blauw

comforthoes t b v  kunststof douchezitting
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douchezitting op vloerstatief
li2244 000
• zitting opklapbaar
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• tevens leverbaar met een traploze 

hoogte-instelling (LI2254.000),
min. zithoogte 400 mm
max. zithoogte 570 mm
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11Wandbeugels ergogrip

                   Lengte =  A  B  C
li2611 160  1600  1617  1705
li2611 180  1800  1817  1905
li2611 200  2000  2017 2105
• bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt 

worden (2x bestellen wegens extra fl ens)
• combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) 

bij twijfel over sterkte van de wand

Wandbeugel ergogrip (met extra muurfl ens)

                   Lengte =   A  B  C
li2611 030  300  317  405
li2611 040  400  417  505
li2611 050  500  517  605
li2611 060  600  617  705
li2611 070  700  717  805
li2611 080  800  817  905
li2611 090  900  917  1005
li2611 100  1000  1017  1105
li2611 120  1200  1217  1305
li2611 140  1400  1417  1505
• bevestigingsset leverbaar (LI2807.000)
• combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) 

bij twijfel over sterkte van de wand

Wandbeugel ergogrip

Wandbeugel ergogrip
                   Lengte =    A  B  C
li2611 020   180  200  275
• bevestigingsset leverbaar (LI2807.000)
• combineer met contraplaat LI0126.503 (p12) 

bij twijfel over sterkte van de wand

Alle wandbeugels Ergogrip worden uitgevoerd als 

stalen of rvs buis met kunststof fl enzen en kunststof 

afdekkap. Doordat de buis 60° gebogen is in plaats 

van de traditionele 90°, nemen hand en pols bij het 

vasthouden van de Ergogrip een natuurlijke stand 

in. In combinatie met de afdekkap ontstaat hierdoor 

een afgeronde vorm, welke een vaste grip biedt.
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12 Wandbeugels ergogrip

Wandbeugel 90 graden
a: li2611 003
B: li2611 004
• aanbevolen voor plaatsing bij bad 

en douche
• gecombineerd met een 

douchekophouder (LI2630.200) 
vormt deze wandbeugel tevens 
een stevige glijstang!

• bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt 
worden (2x bestellen wegens extra fl ens)

• combineer met contraplaat LI0126.503 
(p12) bij twijfel over sterkte van de wand

verticale combi-beugel
li2611 017
• te combineren met iedere wandbeugel 

Ergogrip, om zelf de ideale opstelling te 
kunnen bepalen

• gecombineerd met een douchekophouder 
(LI2630.200) vormt de verticale combi-
beugel tevens een stevige glijstang!

• kunststof verbindingsblok uitsluitend 
leverbaar in de kleur wit

• bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt 
worden (2x bestellen wegens extra fl ens)

• combineer met contraplaat LI0126.503 
(p12) bij twijfel over sterkte van de wand

Hoekwandbeugel voor twee muren
li2611 016
• het verticale deel kan op iedere 

gewenste positie geplaatst worden d.m.v. 
het verbindingsblok

• gecombineerd met een douchekophouder 
(LI2630.200) vormt de verticale combi-
beugel tevens een stevige glijstang!

• kunststof verbindingsblok uitsluitend 
leverbaar in de kleur wit

• bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt 
worden (2x bestellen wegens extra fl ens)

• combineer met contraplaat LI0126.503 
(p12) bij twijfel over sterkte van de wand

Horizontale hoekwandbeugel
li2611 015
• voor twee muren
• bevestigingsset LI2807.000 kan gebruikt 

worden (2x bestellen wegens extra fl ens)
• combineer met contraplaat LI0126.503 

(p12) bij twijfel over sterkte van de wand
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li0126 503
• voor “door-en-door” bevestiging van 

wandbeugel Ergogrip
• voorzien van opgelaste moeren M6 en 

bijpassende draadeinden, sluitringen en 
moeren

• contraplaat zichtbaar aan achterzijde 
wand

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

contraplaat

                   Lengte =  A  B  C D
li2619 030   300  280 240  215
li2619 045  450  430  390  365
li2619 060 600  580  540  515
• door de smalle fl ens uitermate 

geschikt voor bevestiging op kozijnen
• diameter buis: 22 mm
• uitsluitend leverbaar in 

aangegeven afmetingen
• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

Kozijnbeugel

a: li2611 011
B: li2611 012
• voor trapspil of voor twee muren 

(buitenhoek) 

trapspilbeugel

a: li2611 007
B: li2611 008
• aanbevolen voor plaatsing 

bij toilet en bad

Wandbeugel 45 graden
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14 vaste & opklapbare toiletbeugels

li2609 200
• toepasbaar als voorsteun of als 

fi xatie in combinatie met twee vaste 
toiletbeugels (LI2601.0xx) of twee 
opklapbare toiletbeugels (LI2603.3xx)

• geschikt voor bestaande en nieuwe 
situaties

• in diepte verstelbaar, vergrendeling 
aan één zijde

• ergonomisch gevormd polyurethaan-
schuim, afwasbaar en bestand tegen 
uitzonderlijk gebruik

• eenvoudige montage

voorsteun

li2608 000
• aanbevolen indien bevestiging van 

opklapbare toiletbeugel aan de muur 
niet mogelijk of niet wenselijk is

• inclusief achterplaat, aluminium 
 klemmen en bouten voor montage 
van de opklapbare toiletbeugel

• eenmaal op het statief geplaatst is 
de opklapbare toiletbeugel traploos in 
hoogte instelbaar

vloerstatief voor opklapbare toiletbeugel

li2603 350 lengte 530 mm
li2603 360 lengte 600 mm
li2603 370 lengte 700 mm
li2603 380 lengte 800 mm
li2603 390 lengte 900 mm
• vergrendelt automatisch in 

verticale positie
• biedt steun in zowel horizontale als 

verticale positie
• kunststof muurplaat met buis 

van gecoat staal, gecoat rvs of 
gepolijst rvs

• bevestigingsset leverbaar (LI2806.000)

opklapbare toiletbeugel

li2601 050 lengte 500 mm
li2601 060 lengte 600 mm
li2601 070  lengte 700 mm
li2601 080 lengte 800 mm
li2601 090 lengte 900 mm
• bevestigingsset leverbaar (LI2806.000)

vaste toiletbeugel
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li0126 501
• voor “door-en-door” bevestiging 

van LinidoSolutions opklapbare 
toiletbeugel

• voorzien van opgelaste moeren M8 
en bijpassende draadeinden, 
sluitringen en moeren

• contraplaat zichtbaar aan achterzijde 
wand

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

contraplaat

li2615 300
• geschikt voor opklapbare 

toiletbeugels LI2603.3xx
• voor eenvoudige instelling van de 

gewenste steunhoogte
• laat plaatsing van opklapbare 

toiletbeugel achteraf toe
• verstelbereik 150 mm
• set verstelbare spangrepen leverbaar 

(LI2815.001)

Hoogte verstelplaat voor opklapbare toiletbeugel

li2614 300
• aanbevolen indien er twijfel bestaat over 

de sterkte van de muur
• bestaande uit verstelbare hulppoot, 

afstandhouder en klemblok
• traploos in hoogte instelbaar voor 

aanpassing aan de hoogte van de 
beugel (van vloer tot bovenkant bovenste 
buis 700 mm tot 850 mm)

• tevens achteraf te plaatsen op 
opklapbare beugels (LI2603.3xx)

• niet toepasbaar op LI2603.350
• kunststof verbindingsblok uitsluitend 

leverbaar in de kleur wit

Hulppootset voor opklapbare toiletbeugel

li2610 001
• past op LinidoSolutions opklapbare 

toiletbeugel (LI2603.3xx) en 
vaste toiletbeugel (LI2601.0xx)

• inclusief lijmset
• uitsluitend leverbaar in de kleur zwart

polyurethaanschuim armlegger

vaste & opklapbare toiletbeugels
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• ingelaste nok voor pneumatische 
bediening van de stortbak (exclusief 
pneumatische bediening)

• ingelaste toiletrolhouder
• afbeelding betreft uitsluitend een 

voorbeeld van de mogelijke opties
• opties zijn apart of in iedere gewenste 

combinatie mogelijk. (zie prijslijst voor 
voorwaarden)

opties voor opklapbare toiletbeugel

• ingelaste nok voor beldrukker en 
openingen voor kabeldoorvoer 
(exclusief beldrukker en kabel)

• ingelaste toiletrolhouder
• afbeelding betreft uitsluitend een 

voorbeeld van de mogelijke opties
• opties zijn apart of in iedere gewenste 

combinatie mogelijk. (zie prijslijst voor 
voorwaarden)

opties voor opklapbare toiletbeugel

li2618 000
• kunststof toiletrolhouder, waarbij 

eenhandig verwisselen, afrollen en 
afscheuren van toiletpapier mogelijk is

• past op elke LinidoSolutions 
opklapbare toiletbeugel (LI2603.3xx), 
vaste toiletbeugel (LI2601.0xx) of 
wandbeugel Ergogrip vanaf 40 cm 
(LI2611.xxx)

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

eenhandig bedienbare toiletrolhouder

toiletrolhouder
li2617 000
• gepolijst rvs toiletrolhouder met 

zwarte, kunststof klem voor 
bevestiging aan LinidoSolutions 
opklapbare toiletbeugel 
(LI2603.3xx), vaste toiletbeugel 
(LI2601.0xx) of wandbeugel 
Ergogrip (LI2611.xxx)

vaste & opklapbare toiletbeugels

De Eenhandig bedienbare toiletrolhouder is winnaar van de Fireva Design Award 2002. 
Deze Award is een bekroning voor vernieuwende ontwerpen op het gebied van hulpmiddelen 
voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast is de Eenhandig bedienbare 
toiletrolhouder genomineerd voor de VSK award 2004 in de categorie Sanitair.

135
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190 - 215
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douchekophouder, zie pag. 18

wandbeugel 90°, zie pag. 11

hoogteverstelplaten, zie pag. 8

dubbele wandhaak, zie pag. 19

douchezitting met rugleuning en 
armleggers, zie pag. 6

tandenborstelhouder, zie pag. 18
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li2633 000
• geheel kunststof
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

Zeepbakje

li2632 000
• geheel kunststof
• inclusief transparante beker
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

tandenborstelhouder

li2631 000
• geheel kunststof
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

toiletborstel in houder

li2630 200
• geheel kunststof
• past op elke wandbeugel Ergogrip 

vanaf 30 cm lengte, die daarmee een 
veilige glijstang vormt

• ook achteraf te plaatsen
• licht en eenvoudig verstelbaar over de 

gehele lengte
• ergonomische greep
• geschikt voor conisch gevormde huls 

van doucheslang

douchekophouder

Badkameraccessoires
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li2637 001 (300 mm)
li2637 002 (600 mm)
• combinatie handdoekrek en 

wandbeugel
• bovenste buis te gebruiken als 

wandbeugel Ergogrip

Handdoekrek

li2636 000 (enkel)
li2636 001 (dubbel)
• geheel kunststof
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

Wandhaken

li2635 000
• geheel kunststof
• tevens geschikt als reserverolhouder
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

toiletrolhouder

li2634 000
• kunststof planchet
• inclusief rvs bevestigingsmaterialen

planchet

Badkameraccessoires
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li2642 002
• voor eenvoudige bediening van de 

kantelspiegel

Bedieningshendel voor kantelspiegel

li2642 001
• tevens te gebruiken als steunpunt 

(2 wandbeugels)
• geschikt voor spiegel naar keuze
• wordt zonder spiegel geleverd
• adviesmaten voor spiegel: 

- dikte: max. 6 mm
- ronde spiegel: max. Ø 60 cm
- rechte spiegel: max. 60 x 40 cm

garnituur voor kantelspiegel

li2641 100
• aanbevolen indien douchegordijnrail 

LI2641.000 groter is dan standaard
• kan tot de gewenste hoogte ingekort 

worden

plafondbevestiging voor douchegordijnrail

li2641 000
• voor hoekopstelling
• zonder gordijn en ringen

douchegordijnrail 90 graden

Badkameraccessoires
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li2701 200
li2703 200
• geschikt voor muurbevestiging achter 

toilet met hooghangend reservoir
• biedt de gebruiker de mogelijkheid 

achterover te leunen

li2705 200
• rugleuning  voor muurbevestiging achter 

toilet met inbouwreservoir
• biedt de gebruiker de mogelijkheid 

achterover te leunen

rugleuning

rugleuning

li2613 000
• muurbevestiging
• kan door de gebruiker zelf bediend 

worden, ook vanuit een liggende 
positie

• koordlengte 1500 mm
• vergrendelbaar op 0, 45, 90, 

135 en 180°
• met in lengte verstelbare nylon band 

en kunststof handgreep

Wegzwenkbare papegaai
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22 Wastafelproducten

li3013 000
• fl exibele aan- en afvoergarnituur 

inclusief wastafelplug, geschikt voor 
afvoer Ø 40 mm, voor standaard 
wastafel en wastafelmodule 
LI3012.000

• fl exibele afvoerslang 150 cm
• twee fl exibele aanvoerslangen van 50 

cm met rvs omvlechting en aansluiting 
3/8” wartel en 10 mm knel

• sifon horizontaal of verticaal te 
monteren

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

flexibele aan- en afvoergarnituur

li3012 000
• traploos verstelbaar - in hoogte en 

diepte - d.m.v. gasveer
• verstelbereik: 250 mm hoogte en 

86 mm diepte
• eenvoudige bevestiging op iedere 

gewenste hoogte
• geschikt voor alle standaard wastafels 

met vlakke achterzijde 
en een gewicht van 15 tot 18 kg

• eenvoudige handbediening d.m.v. 
hendel op bovenzijde

• wordt geleverd zonder wastafel, kraan 
en fl exibele aan- en afvoer

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit

module voor verstelling wastafel

li2606 000
• biedt steun rondom de wastafel
• afwijkende maten mogelijk
• afdekdopjes worden meegeleverd
• bevestigingsset wordt niet 

meegeleverd, is afhankelijk van de 
situatie

Wastafelbeugel 810
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23doucheramen & -brancards

a: insteekzijhek li2490 125
• geschikt voor alle LinidoSolutions 

doucheramen en  douchebrancards
• inclusief kunststof bevestigingsklemmen

B: Neerklapbaar zijhek li2590 125
• geschikt voor alle LinidoSolutions 

doucheramen en douchebrancards
• inclusief kunststof bevestigingsklemmen

insteekzijhek & Neerklapbaar zijhek

li2514 150, li2514 170 en li2514 190
• ligvlak HT-bekleding
• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem
• verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer
• pvc opvangbak met fl exibele afvoerslang 

van 1000 mm
• in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische 

pomp met linker- en rechter bediening
• twee neerklapbare zijhekken
• uitsluitend leverbaar in de aangegeven 

maten
• leverbaar zonder rugsteun (LI2513.150, 

LI2513.170 en LI2513.190)

in hoogte verstelbare douchebrancard

li2403 150, li2403 170 en li2403 190
• ligvlak HT-bekleding
• scharnierend aan de muur 

(opklapbaar en neerklapbaar)
• inklapbare poten
• incl. vastzetpal t.b.v. extra veiligheid als 

het raam opgeklapt is
• leverbaar met verstelbare rugsteun 

d.m.v. gasveer (LI2404.150, LI2404.170 
en LI2404.190)

• leverbaar met pvc opvangbak en fl exibele 
afvoerslang (LI2407.150, LI2407.170 en 
LI2407.190)

• leverbaar met verstelbare rugsteun d.m.v. 
gasveer (standaard aan linkerzijde) en met 
pvc opvangbak en fl exibele afvoerslang 
(LI2408.150, LI2408.170 en LI2408.190)

• afwijkende maatvoering op aanvraag

maattekeningen van li2407 en li2408 
op aanvraag  
deze zijn alleen opklapbaar 

doucheraam

90
0

68
5

120 120

1065 B 755

A

670

785

80

180

5
2

5
2

    A   B
LI2403.150 1490 185
LI2403.170 1690 285
LI2403.190 1890 385

2xØ8.5

2x
Ø

8
.5

2x
Ø

8
.5

2x
Ø

8
.5

2x
Ø

8
.5

 9
0
0

1065  C

 120

 A

 B

180

5
2

5-
 8

0°

2xØ8.5

790
815

 670
560

 110

5
2

    A   B
LI2404.150 1490 465    185
LI2404.170 1690 615    285
LI2404.190 1890 615    385

C

1250

1250

17
0

18
0°

30
5

23
5

B

A

55
0 

- 9
00

37
5

13
0

1380

20
05-8

0°

610

560

670

740

LI2514.150
LI2514.170

A B
1505
1705

465
615

LI2514.190 1905 615

1250

1250

17
0

18
0°

30
5

23
5

li2403 xxx

li2404 xxx

RAL 9010 RAL 9001 RAL 3003 RAL 5002 RAL 9005

RAL 9010 RAL 9001 RAL 3003 RAL 5002 RAL 9005

RAL 9010 RAL 9001 RAL 3003 RAL 5002 RAL 9005



24

douchetaboeret, zie pag. 28

garnituur voor kantelspiegel, zie pag. 20

tandenborstelhouder, zie pag. 18

planchet, zie pag. 19

fl exibele aan-/afvoergarnituur, zie pag. 22

zeepbakje, zie pag. 18

module verstelling wastafel, zie pag. 22

wandhaak, zie pag. 19

bedieningshendel voor kantelspiegel, 
zie pag. 20

opklapbare toiletbeugels, zie pag. 14

comfort seat, zie pag. 31

éénhandig bedienbare toiletrolhouder, 
zie pag. 16



25douche/toiletstoelen

ondersteek li02979 411
• roestvaststaal, Ø 300 mm
• met deksel en handgreep

toiletemmer li02979 430
• roestvaststaal, Ø 300 mm
• met deksel en hengsel

ondersteek & toiletemmer

li09506 636 vulstop 
• alleen geschikt voor douche/toiletstoel 

Trento
• polyurethaanschuim (grafi et)

li0121 917 vervangingsset toiletzitting 
voor Trento, exclusief geleiderails, 
polyurethaanschuim (grafi et)

li0121 918 vervangingsset rugleuning 
voor Trento, polyurethaanschuim (grafi et)

li0121 919 vervangingsset geleiderails 
voor Trento, rvs gecoat

accessoires douche/toiletstoel ‘trento’

Per 1 januari 2013 is de Trento douche-/toiletstoel uit ons assortiment. De bijhorende accessoires zijn nog wel beschikbaar.

douche/toiletstoel ‘trento’
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26 douche/toiletstoelen

li2137 521 zithoogte (incl. zitting) 610 mm
• frame: breedte 600 mm, diepte 500 mm
• extra frameversterking 
• maximaal gebruikersgewicht: 300 kg 
• afzonderlijk neerklapbare armleggers met 

automatische blokkering
• rugleuning HT-bekleding 
• opklapbare zachte toiletzitting met open 

voorzijde 
• geleiderails geschikt voor ondersteek en 

toiletemmer Ø 300-315 mm 
• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem 
• verstelbare en opklapbare doorlopende 

voetsteun

verrijdbare douche/toiletstoel, heavy duty

li2161 321
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem
• rugleuning HT-bekleding
• verstelbare, wegzwenkbare en afneembare 

rvs voetsteunen
• afneembare en omkeerbare zachte 

toiletzitting: hygiëne-uitsparing naar 
keuze aan voor- of achterzijde , vulstop 
LI09506.636 apart te bestellen

• verwijderbare geleiderails geschikt voor 
toiletemmer Ø 300-315 mm

• elektrische bediening voor verstelling in 
zithoogte van 580 - 1040 mm

• elektrische bediening voor traploze 
kanteling, max 35°

• inclusief lumbaalsteun, verwijderbare 
heupgordel en verwijderbare kuitband

• in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
• overrijdbaar bij het toilet

Hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel

li2150 021
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem
• rugleuning HT-bekleding
• verstelbare, wegzwenkbare en afneembare 

rvs voetsteunen
• opklapbare zachte toiletzitting met open 

voorzijde
• verwijderbare geleiderails geschikt voor 

ondersteek Ø 300-315 mm
• kanteling traploos d.m.v. gasveer max. 30°
• in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
• voorzien van lumbaalsteun en kuitband
• overrijdbaar bij toilet (max. hoogte 450 mm)

Kantelbare douche/toiletstoel

li2161 121
• als LI2161.321 maar met hydraulische 

hoogteverstelling en een kanteling met 
gasveer
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27douche/toiletstoelen

li0121 904 zachte toiletzitting met 
open voorzijde
li0121 905 zachte toiletzitting met 
gesloten voorzijde
• geschikt voor LinidoSolutions douche/

toiletstoelen LI2135.011 t/m 2138.121, 
LI2150.021, LI2161.021 en LI2161.221

• polyurethaanschuim (grafi et) 

li09506 306 
vulstop t.b.v. zachte toiletzitting
• alleen geschikt voor bovenstaande zachte 

toiletzittingen
• polyurethaanschuim (grafi et)

Zachte toiletstoelzittingen

li2138 021 zithoogte (incl. zitting)  610 mm
li2138 121 zithoogte (incl. zitting)  530 mm
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• rugleuning HT-bekleding
• opklapbare zachte toiletzitting open voorzijde
• afstand muur tot hart toiletopening: 545 mm
• geleiderails geschikt voor ondersteek en 

toiletemmer Ø 300-315 mm
• rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem 

en kunststof 24” wielen met rem en hoepel
• verstelbare en opklapbare voetsteunen
• tevens leverbaar met zitting met gesloten 

voorzijde (LI2138.011 en LI2138.111)

douche/toiletstoel (zelfrijder)

li2137 021 zithoogte (incl. zitting)  610 mm
li2137 121 zithoogte (incl. zitting)  530 mm
•  afzonderlijk opklapbare armleggers,

ergonomisch vormgegeven
• rugleuning HT-bekleding
•  opklapbare zachte toiletzitting met open 

voorzijde
• geleiderails geschikt voor ondersteek en

toiletemmer Ø 300-315 mm
•  vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm

met dubbele rem
• verstelbare en opklapbare voetsteunen
•  tevens leverbaar met zitting met gesloten

voorzijde (LI2137.011 en LI2137.111)

verrijdbare douche/toiletstoel

li2135 011 zithoogte (incl. zitting) 610 mm
li2135 111 zithoogte (incl. zitting) 530 mm
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• rugleuning HT-bekleding
• opklapbare zachte toiletzitting met gesloten 

voorzijde
• geleiderails geschikt voor ondersteek en 

toiletemmer Ø 300-315 mm
• tevens leverbaar met zitting met open 

voorzijde (LI2135.021 en LI2135.121)
• tevens leverbaar met zwenkwielen 

(LI2136.011, LI2136.111, LI2136.021 en 
LI2136.121)

douche/toiletstoel
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28 douchestoelen

li2139 000 zithoogte 540 mm
li2139 100 zithoogte 490 mm
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• tevens leverbaar met zwenkwielen 

(LI2140.000 en LI2140.100)

douchestoel

li2002 001
• losse rugleuning voor douchetaboeret 

LI2002.000, zonder gereedschap te 
bevestigen

• zachte polyurethaan rugleuning
• met geïntegreerd handvat
• uitsluitend leverbaar in de kleur wit 

met grijze rugleuning

rugleuning voor douchetaboeret

li2002 000
• verwijderbare polyurethaan zitting met 

geïntegreerde afwatering
• doorlopende, vaste armsteunen
• hoogteverstelbaar in 8 stappen 

zonder gereedschap
• zithoogte 415 - 585 mm
• uitsluitend leverbaar in de kleur wit 

met grijze zitting

douchetaboeret
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li2141 000 zithoogte 540 mm
li2141 100 zithoogte 490 mm
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem
• verstelbare en opklapbare 

voetsteunen

verrijdbare douchestoel
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29douchestoelen

centraal bedienbare rem
• op beide achterwielen
• zowel links- als rechtshandig te bedienen
• niet voor zelfrijder, LI2150.021 en LI2161.xxx
opklapbare armleggers met voorsteun
• afzonderlijk opklapbaar
• niet achteraf te plaatsen; dient bij bestelling opgegeven te worden
verstelbare, wegzwenkbare en afneembare voetsteunen
• geschikt voor alle LinidoSolutions douchestoelen en douche/

toiletstoelen, behalve op LI2150.021 en LI2161.xxx

opties voor douche- en douche/toiletstoelen

li2142 000 zithoogte 540 mm
li2142 100 zithoogte 490 mm
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• rvs zwenkwielen Ø 125 mm met 

dubbele rem en kunststof 24” wielen 
met rem en hoepel

• verstelbare en opklapbare 
voetsteunen

douchestoel (zelfrijder)    A   B        C

LI2142.000 540 520  280 - 410

LI2142.100 490 470  280 - 360
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30 Zwembadproducten

Zwembadstoel

Zwembadstoel zelfrijder

li2514 198
• ligvlak HT-bekleding
• vier rvs zwenkwielen, Ø 125 mm met 

dubbele rem
• verstelbare rugsteun d.m.v. gasveer
• in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische 

pomp met linker- en rechterbediening
• twee neerklapbare zijhekken, welke aan 

het inlegraam gemonteerd zijn
• bovenframe is verwijderbaar van 

onderframe en voorzien van takelogen
• uitsluitend leverbaar in de aangegeven 

maten met als lengtemaat 1900 mm
• uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering 

leverbaar
• maatwerk niet mogelijk

Zwembadbrancard

li2141 108 zithoogte 490 mm
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• takelogen aan rugleuning en voorpoten
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• armleggers in aluminium, voorzien van 

een witte coating
• vier rvs zwenkwielen, Ø 125 mm met 

dubbele rem
• verstelbare en opklapbare voetsteunen
• uitsluitend leverbaar in zithoogte 

490 mm
• uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering 

leverbaar
• maatwerk niet mogelijk

li2142 108 zithoogte 490 mm
• zitting en rugleuning HT-bekleding
• takelogen aan rugleuning en voorpoten
• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven
• armleggers in aluminium, voorzien van 

een witte coating
• rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele 

rem en kunststof 24” wielen met rem en 
hoepel

• verstelbare en opklapbare voetsteunen
• uitsluitend leverbaar in zithoogte 

490 mm
• uitsluitend in rvs 316 gepolijst uitvoering 

leverbaar
• maatwerk niet mogelijk
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31toiletzittingen

10735
• verhoogt de zithoogte met 100 mm, 

wat het gaan zitten op en opstaan van 
het toilet vergemakkelijkt

• past op de meeste standaard 
toiletpotten

• eenvoudig te plaatsen zonder 
gereedschap

• uitsluitend leverbaar in afgebeelde 
kleur

toiletverhoger met deksel

li3030 002
• zachte toiletzitting voor mensen die 

langere tijd op het toilet moeten zitten 
en/of een gevoelige huid hebben

• verhoogt zithoogte met ca. 10 cm, 
wat het gaan zitten op en opstaan van 
het toilet vergemakkelijkt

• met hygiëne-uitsparing aan voorzijde
• hygiënisch en eenvoudig te reinigen
• uitsluitend leverbaar in de kleur 

lichtgrijs

Zachte verhoogde toiletzitting

li09506 316
• zachte toiletzitting voor mensen die 

langere tijd op het toilet moeten zitten 
en/of een gevoelige huid hebben

• twee soorten schuim onder een 
waterdichte afwerking

• inclusief rvs bevestigingsmaterialen
• uitsluitend leverbaar in de kleur grafi et

comfort-seat

10659
• verhoogt de zithoogte met 85, 125 of 165 mm
• onafhankelijk opklapbare armleggers, tevens 

verwijderbaar
• met deksel
• past op de meeste standaard toiletpotten
• eenvoudig te plaatsen zonder gereedschap

 !   niet geschikt voor zijwaartse transfers.
Indien dit gewenst is, adviseren wij opklapbare 
toiletbeugels (LI2603.3xx) naast het toilet toe 
te passen.

toiletverhoger met armleggers
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33technische specifi caties

onderhoud
Producten die in douche of bad worden 
gebruikt: na gebruik met schoon water 
afspoelen. Voor alle producten geldt: 
reinigen met niet-agressieve schoonmaak-
middelen.

garantie
De garantie op de Comforthoes 
(LI09506.400) en neopreen onderdelen  is 
één jaar. Voor de toiletverhogers 10735 en 
10659 geldt een garantietermijn van twee 
jaar. Voor alle overige producten is de 
garantie vijf jaar. De garantie geldt bij 
normaal gebruik van het product en bij 
gebruik in originele staat.

Alle veiligheidsproducten van 
LinidoSolutions voldoen aan de 

eisen van de NEN-EN12182 en aan de 
richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

materiaalsoorten
• staal ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm
• staal ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
• rvs AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
• rvs AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
• rvs AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
• kunststof douchezittingen: glasvezel 

versterkt nylon
• muurfl enzen Ergogrip, bevestigings-

mate riaal voor badkameraccessoires en 
muurplaat opklapbare beugels: glasvezel 
versterkt nylon

• kunstof badkameraccessoires: PMMA
• muurplaten van douchezittingen: 

rvs AISI 304
Bewegende en/of scharnierende onderde-
len bestaan steeds uit kunststof en/of rvs.

voorbehandeling voor coating
Staal wordt voor het coaten alkalisch ontvet, 
gebeitst, gefosfateerd en gepassifeerd.

coating
Epoxypolyester, laagdikte 80-100 µm. 
Weerbe stendig en slagvast (Buchholz 
hardheidstest volgens DIN 53153: > 80). 
Voldoet aan zoutneveltest volgens DIN 
50021/ASTM B117 (1000 uur, < 1mm).

Ht-bekleding (Ht = Hygiëne en transfer)
Geweven wit polyester doek met kunststof 
coating, volledig verlijmd rondom de buis. 
Slijtvast en eenvoudig te reinigen.

isolatiesets
In verband met de vereiste elektrische 
isolatie worden producten voor wand- en 
vloerbevestiging, waarvan muurfl enzen en 
muur- of vloerplaten niet in kunststof zijn 
uitgevoerd, geleverd met een witte
kunststof isolatieset inclusief afdekdoppen.

Bevestigingsmaterialen
De producten van LinidoSolutions worden 
standaard zonder bevestigingsmaterialen 
geleverd, met uitzondering van 
badkameraccessoires. Keuze van 
bevestigingsmaterialen hangt af
van de aard van de wand of van de vloer. 
Voor een duurzame, betrouwbare 
bevestiging adviseren wij u uitsluitend 
corrosiebestendige bevestigingsmaterialen 
toe te passen.

Belastbaarheid bij normaal gebruik

douchetaboerets
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

douchestoelen en douche/toilet stoelen
Gebruikersgewicht: maximaal 200 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 100 kg. 

verrijdbare douche/toiletstoel  
heavy-duty
Gebruikersgewicht: maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 150 kg.

Kantelbare douche/toiletstoelen en in 
hoogte verstelbare/kantelbare douche/
toiletstoelen
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 75 kg.

douchezittingen
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Gebruikersgewicht bij toepassing hulppoot 
onder kunststof douchezitting of douchezit-
ting met HT-bekleding: maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger: maximaal 75 kg. 

doucheramen en douchebrancards
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

vaste en opklapbare toiletbeugels
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.
Zijwaartse belasting van de beugel: 
maximaal 100 kg.

Wandbeugels ergogrip
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

Wegzwenkbare papegaai
Gebruikersgewicht: maximaal 150 kg.

verhoogde toiletzittingen en 
toiletverhogers
Gebruikersgewicht: maximaal 130 kg.
Belasting armleggers: maximaal 60 kg per 
armlegger

Alle maten in deze brochure zijn 
 aan gegeven in mm. De tolerantie op 
deze maten bedraagt ± 5 mm.

Wijzigingen voorbehouden.



34 Bevestigingsadviezen

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden.
De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand bepaald te worden. Handicare is niet 
verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.
Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecifi caties en de assortimentssamenstelling 
kunnen tussentijds wijzigen. Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze 
brochure vermelde gegevens.

Ongeperforeerd/massief
gasbeton (Ytong, Durox),
bimsteen, gipsblokken
massieve drijfsteen

Injectiemortel + draadstang
Evt. toe te passen materialen zijn:
- FIS VS 150 C set art. 45302 of 
  FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer Draadstang M8

rvs draadstang M8

Geperforeerd/hol
holle baksteen (Poriso),
holle kalkzandsteen

Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls
Evt. toe te passen materialen zijn:
- FIS VS 150 C set art. 45302 of 
  FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer Injectiehuls FIS HK 14x70K
  art.50436
- Fischer Inschroefhuls FIS E 8x85K
  art.58050

rvs schroeven 8 mm

Gipskarton, geperste
houtvezelplaat, spaanplaat

Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex rvs houtschroeven 8 mm

Voorwandsysteem
bv. Geberit, Wisa

Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast 
multiplex, dikte 32 mm

rvs houtschroeven 8 mm

type wand

Ongeperforeerd/massief
beton, natuursteen, baksteen,
kalkzandsteen

advies

Fischer Universeelplug
UX 10 art. 77869

schroeven

rvs schroeven 8 mm

voor vaste en opklapbare toiletbeugels, douchezittingen, vloerstatief, 
hoogte verstelplaten en wegzwenkbare papegaai 
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Ongeperforeerd/massief
gasbeton (Ytong, Durox),
bimsteen, gipsblokken
massieve drijfsteen

Injectiemortel + draadstang
Evt. toe te passen materialen zijn:
- FIS VS 150 C set, art. 45302 of 
  FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer Draadstang M6

rvs draadstang M6

Geperforeerd/hol
holle baksteen (Poriso),
holle kalkzandsteen

Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls
Evt. toe te passen materialen zijn:
- FIS VS 150 C set art. 45302 of
  FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer injectiehuls FIS HK 12x60K
  art.50432
- Fischer inschroefhuls FIS E 6x75K
  art.58049

rvs schroeven 6 mm

Gipskarton, geperste
houtvezelplaat, spaanplaat

Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex rvs houtschroeven 6 mm

Voorwandsysteem
bv. Geberit, Wisa

Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast 
multiplex, dikte 32 mm

rvs houtschroeven 6  mm

type wand

Ongeperforeerd/massief
beton, natuursteen, baksteen,
kalkzandsteen

advies

Fischer Universeelplug
UX 8 art. 77869

schroeven

rvs schroeven 6 mm

voor wandbeugels ergogrip, doucheramen, wastafelbeugel, trapspilbeugel, 
kozijnbeugel en rugleuningen t b v  toilet 

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden.
De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand bepaald te worden. Handicare is niet 
verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.
Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecifi caties en de assortimentssamenstelling 
kunnen tussentijds wijzigen. Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze 
brochure vermelde gegevens.
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