
EASY™ 
 IN HOOGTE VERSTELBARE, KANTELBARE DOUCHE/TOILETSTOEL
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HOOGTE VERSTELBAAR EN KANTELBAAR 
Het doel van de EASY™ hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel is om 

het leven voor zowel de zorgvrager, als de zorggever gemakkelijker te maken. 

De onafhankelijk bedienbare elektrische hoogte- en kantelverstelling zorgen voor 

verlaging van de fysieke belasting voor de zorggever en een verhoogd comfort 

voor de zorgvrager. Ook de ergonomisch gevormde zitelementen dragen bij aan 

de comfortabele ondersteuning van de zorgvrager. Door het slimme en compacte 

ontwerp is de EASY™ geschikt voor gebruik in douche- en toiletomgevingen in 

zorginstellingen en thuis. De hygiënestoel is ontworpen met telescopische pilaren om 

zoveel mogelijk ruimte en flexibiliteit te creëren voor het verplegend personeel en is 

hierdoor ook eenvoudig te reinigen. De unieke eigenschappen maken de EASY™ een 

ongeëvenaard hulpmiddel voor personeel en bieden tegelijkertijd veel comfort voor de 

gebruiker.

DE EASY™ HIGHBACK OF EASY™ SOFTBACK
De EASY™ is verkrijgbaar met twee verschillende type rugleuningen. De EASY™ 

HighBack is voorzien van een hoge, gewatteerde, waterafstotende rugleuning met 

neksteun. De hoge rugleuning zorgt voor een zachte maar stabiele ondersteuning en 

het onderste gedeelte is voorzien van een soepele lendensteun voor extra comfort. 

De EASY™ SoftBack is 

voorzien van een afneembare 

en naspanbare rugleuning. 

Door de spanbanden aan de 

achterzijde van de rugleuning 

in te stellen, kan de contour 

van de rug van de zorgvrager 

optimaal worden ondersteund. 

Doordat de rugleuning 

eenvoudig is te verwijderen is 

deze gemakkelijk te reinigen.

Veelzijdig en 

praktisch 
Hygiënisch en comfortabel

EASY SoftBack EASY HighBack
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Ergonomisch ontwerp
voor nog meer comfort
De EASY™ stoel van Linido kan circa 5 graden naar voren en 30 graden naar 
achteren worden gekanteld. In combinatie met de traploze hoogte verstelling van 
53 tot 93 cm is eenvoudig gaan zitten en opstaan uit de EASY™-stoel mogelijk, 
terwijl de verstellingen het ook mogelijk maken om op comfortabele werkhoogte 
de hygiëne te verzorgen. Hierbij wordt zowel aan het reduceren van de fysieke 
belasting van zorggevers, als aan het comfort van de zorgvrager gedacht.

93 cm

53 cm

-30°

-5°
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Ontworpen om aan de 
behoeften te voldoen

Voor iedere situatie 
De EASY™ heeft een uniek telescopisch pilaarontwerp voor 

een snelle en gemakkelijke zithoogteverstelling. Door dit slanke 

ontwerp zit de zorggever niets in de weg om de werkzaamheden 

uit te voeren. De EASY™ is breed inzetbaar en past bij de meeste 

mensen, hoe lang ook. Het personeel hoeft geen tijd en energie 

meer te verspillen aan het zoeken naar een geschikte hygiëne stoel 

voor iedere situatie.

Comfort door ergonomie
Een verhoogd comfort voor de zorgvrager maakt ook het werk voor 

de zorggever makkelijker. In het geval een zorgvrager langer in een 

stoel zit, wordt de mate van het geboden comfort nog belangrijker. 

Ergonomisch vormgegeven en instelbare onderdelen dragen 

hier aan bij. Zo is de de EASY™ uitgevoerd met een in hoogte, 

breedte en diepte instelbare hoofdsteun (SoftBack), een verstelbaar 

nekkussen (Highback), vergrendelbare opklapbare ergonomische 

armleggers en ergonomische gevormde voetplaten welke bijdragen 

aan een comfortabele ondersteuning.

Doordachte zitondersteuning
De EASY™ is verkrijgbaar met onze nieuwe, zachte Comfort-zitting 

met opening aan de achterzijde. Dit voor een natuurlijkere 

ondersteuning en verbeterde toegang tot de verzorging van 

de hygiëne door het zorgpersoneel. Daarnaast voorziet de 

combinatie van zitting en rugleuning in een rechte houding, 

waardoor het bekken niet gesloten wordt en daarmee de toiletgang 

vergemakkelijkt. Het ergonomische ontwerp minimaliseert druk op 

de heupen, pezen en bloedvaten, terwijl de afgeronde voorkant van 

de zitting bijdraagt  aan een comfortabele beenpositie.
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De alleskunners
Robuuste kwaliteit met hygiënisch design
De EASY™ hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel  is ontworpen met 
telescopische pilaren om zoveel mogelijk ruimte en flexibiliteit te creëren voor 
het verplegend personeel. De stoel is geschikt voor gebruik in douche of toilet in 
zorginstellingen en thuis situaties.

 Eenvoudig te reinigingen

 Zithoogte- en kantelverstelling

 Comfortabel

 
 Doordacht design

  Opladen via de afstandsbediening

 Modulair uit te breiden met accessoires

  Rugdeel wasmachine bestendig*

  Traploze verstelling

   Ergonomisch design

 Versnelde modus

EASY™ SoftBack EASY™ HighBack
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Gemak voor iedereen

Voor iedere situatie 
De EASY™ heeft een uniek telescopisch pilaarontwerp voor 

een snelle en gemakkelijke zithoogteverstelling. Door dit slanke 

ontwerp zit de zorggever niets in de weg om de werkzaamheden 

uit te voeren. De EASY™ is breed inzetbaar en past bij de meeste 

mensen, hoe lang ook. Het personeel hoeft geen tijd en energie 

meer te verspillen aan het zoeken naar een geschikte hygiëne stoel 

voor iedere situatie.

Comfort door ergonomie
Een verhoogd comfort voor de zorgvrager maakt ook het werk voor 

de zorggever makkelijker. In het geval een zorgvrager langer in een 

stoel zit, wordt de mate van het geboden comfort nog belangrijker. 

Ergonomisch vormgegeven en instelbare onderdelen dragen 

hier aan bij. Zo is de de EASY™ uitgevoerd met een in hoogte, 

breedte en diepte instelbare hoofdsteun (SoftBack), een verstelbaar 

nekkussen (Highback), vergrendelbare opklapbare ergonomische 

armleggers en ergonomische gevormde voetplaten welke bijdragen 

aan een comfortabele ondersteuning.

Doordachte zitondersteuning
De EASY™ is verkrijgbaar met onze nieuwe, zachte Comfort-zitting 

met opening aan de achterzijde. Dit voor een natuurlijkere 

ondersteuning en verbeterde toegang tot de verzorging van 

de hygiëne door het zorgpersoneel. Daarnaast voorziet de 

combinatie van zitting en rugleuning in een rechte houding, 

waardoor het bekken niet gesloten wordt en daarmee de toiletgang 

vergemakkelijkt. Het ergonomische ontwerp minimaliseert druk op 

de heupen, pezen en bloedvaten, terwijl de afgeronde voorkant van 

de zitting bijdraagt  aan een comfortabele beenpositie.
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Maak het persoonlijk
Uw douchestoel gemakkelijk samenstellen
Geen situatie en gebruiker is hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk om de 
douchestoel te kunnen aanpassen aan uw wensen. Linido EASY™ heeft een 
compleet accessoire pakket waar u uit kunt kiezen en zo de douchestoel nog 
verder kunt aanpassen. EASY™.

Zij-ondersteuning

Losse rugleuning Softback

Spatbescherming

Kuitband

Comfortbeensteun/
Amputatiesteun
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De mogelijkheden 
van EASY™

Flexibiliteit
Stel eenvoudig uw EASY™ stoel samen door één of meerdere 

aanvullende opties te selecteren.

Opties Artikelnr.

Ondersteek 56-209

Voorsluiting 56-212-EASY

Spatbescherming 56-213

Zij-ondersteuning 56-216

Heupgordel/Dij- of borstband 56-217

Verbredingsset armleuning (+5cm),
Easy™ HB

56-221-EASY-HB

Verbredingsset armleuning (+5cm), 
Easy™ SB

56-221-EASY-SB

Kuitband 56-225

Borstban 56-229

Vulstop voor softseat 56-232

Verstelbare Rugleuning Foam, 
Easy™ SB (los/reserve)

56-258-EASY

Amputatie-/Kuitsteun Links 56-259-L

Amputatie-/Kuitsteun Rechts 56-259-R

Comfortbeensteun (Links). Kan ook 
gebruikt worden als amputatiesteun

56-260-L

Comfortbeensteun (Rechts). 
gebruikt worden als amputatiesteun

56-260-R

Kunststof ondersteek

Voorsluiting

Verbredingsset +5

Vulstop voor Softseat

Heupgordel/
Dij- of borstband
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Technische specificaties

Omschrijving Maximaal
gebruikersgewicht

Zitting 
hoogte

Zitting 
diepte

Breedte 
(buitenzijde)

Armlegger 
lengte

Afstand tussen 
armleggers

Totale 
Breedte

Totale Diepte 
*excl beensteun

EASY SoftBack 
Comfort

150kg 53cm - 93cm 45cm 65cm 35cm 49cm 65cm 86,4cm

EASY SoftBack  
Comfort Low

150kg 50cm - 81cm 45cm 68cm 35cm 49cm 68cm 86,4cm

EASY HB 150kg 53cm - 93cm 45cm 65cm 45cm 49cm 65cm 86,4cm

EASY HB Low 150kg 50cm - 81cm 45cm 65cm 45cm 49cm 68cm 86,4cm
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EASY™ SoftBack
Artikelnr.- Omschrijving

56-270 EASY™ SoftBack Comfort

56-270/LOW EASY™ SoftBack Comfort Low

56-272 EASY™ SoftBack Flexi

EASY™ HighBack
Artikelnr. Omschrijving

56-271 EASY™ HB

56-271/LOW EASY™ HB Low

EASY™ eerst proberen? 
Vraag een demo aan en laat u overtuigen van de 
kwaliteit en het gemak.

 Bel 015 369 54 40
 Of mail naar info.nl@directhealthcaregroup.com

Welk model past bij uw wensen?

Easy™ is verkrijgbaar in twee versies - met een naspanbare 
en gepolsterde rugleuning met hoofdsteun (SoftBack) of met 
een hogere, gewatteerde waterafstotende rug met nekkussen 
(HighBack). Beide uitvoeringen zijn met 125mm of 100mm 
(LOW uitvoering) zwenkwielen leverbaar.



Meer dan 80 jaar ervaring in het comfort 
van veiligheid
Linido’s producten voor aangepaste badkamers zijn ontworpen  
om ergonomische steun, comfort en grotere zelfstandigheid 
te bieden aan gebruikers in verschillende bad-, douche- en 
toiletsituaties en tegelijkertijd gemak en veiligheid te bieden 
aan de verzorgende. Of u nu zelfstandig leeft, woont of werkt  
in een instelling en een kleinere of grotere beperking heeft, 
voor iedereen is er een passende oplossing. De badkamer-
producten van Linido bieden een groot assortiment van 
veilige, bruikbare, duurzame en ergonomische hulpmiddelen  
en accessoires, die zorgen voor toegankelijke, veilige en ook 
nog eens mooie badkamers. De badkamerproducten van 
Linido zijn geschikt voor alle omgevingen, van kleinere privé 
badkamers thuis naar openbare omgevingen, hotels en grote 
ziekenhuizen. Met badkamerhulpmiddelen van Linido kan 
iedereen het comfort van veiligheid beleven, elke dag. 

Ontworpen en geproduceerd voor 
duurzaam gebruik
Linido is met 80 jaar ervaring dé specialist op het gebied 
van badkameraanpassingen. Hulpmiddelen produceren 
waarop u kunt vertrouwen, die doen wat ze beloven én lang 
meegaan – dat is ons beroep en onze passie.

Direct Healthcare Group biedt oplossingen en ondersteuning  
om de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een  
beperking te verhogen, evenals het makkelijker maken 
voor diegenen die voor hen zorgen.

Direct Healthcare Group BV
Weteringweg 5-9 
2641 KM Pijnacker
Tel: +31 (0)15 369 54 40 
www.directhealthcaregroup.com/nl
info.nl@directhealthcaregroup.com
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