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Samenstelling van het assortiment kan tussentijds wijzigen.

Bevestigingsmaterialen
De producten worden standaard geleverd zonder bevestigingsmaterialen. Wat een veilige bevestiging is hangt af van het type wand. Bij een 
systeemwand voorzien van gipsplaat of geperste houtvezelplaat is het nodig de wand te verstevigen met minimaal 32 mm watervast verlijmd multiplex.
Raadpleeg altijd de handleiding, geleverd bij het product voor gedetailleerde bevestigingsadviezen per product. 
De handleiding is ook te downloaden via handicare.com/nl

Linido badkameroplossingen voldoen aan de 
strengste normen en voldoen aan de eisen van 
de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische 
hulpmiddelen 93/42/EEG. Wij zijn ISO 13485 
en NKH gecertifi ceerd.

ISO 13485
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Artikelnummer Productnaam Omschrijving

LI2609.2003-02 Voorsteun toepasbaar als voorsteun tussen twee toiletbeugels

LI2610.0010-00 Zachte armlegger van polyurethaanschuim, past op alle 
Linido toiletbeugels

LI2617.0002-03 Toiletrolhouder kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden

LI2618.0006-02 Eenhandig bedienbare toiletrolhouder met één hand te bedienen, kan op toilet- en wandbeugels 
gemonteerd worden

Artikelnummer Productnaam Omschrijving

LI2806.0000-00 Bevestigingsset opklapbare toiletbeugel 4x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout 
8 x 90 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125

LI2615.3004-02 Hoogteverstelplaat opklapbare 
toiletbeugel

om de gebruikshoogte van de opklapbare toiletbeugel in te 
stellen (verstelbereik 150 mm)

LI2815.0010-00 Set verstelbare spangrepen te gebruiken in combinatie met hoogteverstelplaat 
LI2615.300

LI0126.5014-02 Contraplaat t.b.v opklapbare toiletbeugel voor door-en-door bevestiging van opklapbare toiletbeugels

LI2608.0001-02 Vloerstatief, staal/wit

aanbevolen indien bevestiging aan de muur niet mogelijk of 
wenselijk is

LI2608.0001-11 Vloerstatief, staal/antraciet

LI2608.0004-02 Vloerstatief, RVS/wit

LI2608.0002-02 Vloerstatief, RVS gepolijst, klemmen wit



Montagetoebehoren en gerelateerde producten douchezittingen

S N E L S E L E C T I E K A A R T

Montagetoebehoren en gerelateerde producten wandbeugels

Artikelnummer Productnaam Omschrijving

LI2806.0000-00 Bevestigingsset voor douchezitting 
zonder rugleuning LI2201.2006-xx

4x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout
8 x 90 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125

LI2805.0000-00
Bevestigingsset voor douchezittingen 
met rugleuning LI2202.2006-xx en 
LI2203.200x-xx

7x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout
8 x 90 mm + 3x rvs houtdraadbout 8 x 70 mm + 
7x rvs sluitring M8 DIN 125

LI2215.1014-02 Set hoogte verstelplaten voor douchezittingen zonder rugleuning

LI2215.1024-02 Set hoogte verstelplaten voor douchezittingen met rugleuning

LI0122.5084-02 Set contraplaten voor douchezittingen LI2201.2006-xx, 
LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx

LI2815.0010-00 Set 2 stuks verstelbare spangrepen te gebruiken met hoogteverstelplaat LI2215.101

LI2815.0020-00 Set 4 stuks verstelbare spangrepen te gebruiken met hoogteverstelplaat LI2215.102

LI2216.0014-02 Hangend frame, staal/wit

voor douchezittingen LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx, om 
de douchezitting aan een 
Linido wandbeugel te kunnen ophangen

LI2216.0014-11 Hangend frame, staal/antraciet

LI2216.0024-02 Hoogteversterstelbaar hangend frame, 
staal/wit

LI2216.0024-11 Hoogteversterstelbaar hangend frame, 
staal/antraciet

LI09506.400 Comforthoes zachte, afneembare hoes voor douchezittingen LI2201.2006-
xx, LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx

Artikelnummer Productnaam Omschrijving

LI2807.0000-00 Bevestigingsset wand beugel 4x Fischer UX8 pluggen + 4x rvs houtdraadbout
6 x 60 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125

LI0126.5034-02 Contraplaat t.b.v wandbeugel voor door-en-door bevestiging van Ergogrip wandbeugels

LI2630.2006-02 Douchekophouder, wit kan op Ergogrip wandbeugels geplaatst worden, die dienen 
als glijstangLI2630.2006-11 Douchekophouder, antraciet

LI2617.0002-03 Toiletrolhouder kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden

LI2618.0006-02 Eenhandig bedienbare toiletrolhouder met één hand te bedienen, kan op toilet- en wandbeugels 
gemonteerd worden


