
MAAK HET U
GEMAKKELIJK

...IN DE BADKAMER

Onze producten zijn veilig, de afgeronde vormen zorgen dat 

u nergens achter blijft haken. En comfortabel, omdat uw 

natuurlijke bewegingspatroon wordt ondersteund. Bovendien 

zijn de producten duurzaam en geoptimaliseerd voor uw 

gemak wat wij regelmatig en uitvoerig testen.

U bent minder mobiel geworden, maar u wilt wel graag 

thuis blijven wonen. Onze hulpmiddelen voor badkamer 

en toilet geven u precies de extra steun die u nodig heeft. 

Zoals een stevige wandgreep of een douchezitje. Daardoor 

kunt u veilig alledaagse dingen zelfstandig blijven doen.

Meer weten?
Onze producten zijn verkrijgbaar bij sanitair speciaalzaken 

en de revalidatie vakhandel. Voor advies en informatie over 

onze producten en over verkooppunten kunt u contact met 

ons opnemen:

Handicare

Postbus 70, 2640 AB Pijnacker

T 015 369 54 40

E info.LS@handicare.com

www.handicare.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze dealer

Bekijk onze hulpmiddelen

Waarom kiest u 
voor LinidoSolutions?

Extra steun in badkamer en toilet
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Wandbeugel

grip waar u het 
nodig heeft

met één hand te bedienen

ontspannen douchen

Douchekophouder

Douchezitje

Opklapbare toiletbeugel

stevige steun bij 
zitten en opstaan

Rood
(RAL 3003)

Blauw
(RAL 5002)

Crème-wit
(RAL 9001)

Een wandbeugel is een handige steun die u overal kunt  

laten plaatsen: in de douche, naast de wastafel of bij het  

toilet. Daarmee kunt u veilig gaan zitten en weer opstaan

Een douchezitje laat u vast monteren op de muur, waardoor 

u verzekerd bent van een veilige houding en rustig kunt  

zitten. U kunt kiezen uit drie verschillende uitvoeringen.

Onze unieke douchekophouder beweegt u gemakkelijk met 

één hand op en neer. Dat is prettig als u één hand nodig heeft 

om uzelf vast te houden of maar één hand kunt gebruiken.  

U monteert de douchekophouder op een van onze wandbeugels. 

Zo is de douchestang ook een veilig steunpunt in de douche. Zwart
(RAL 9005)

Wit
(RAL 9010)

Roestvast 
staal met  

witte kappen

Roestvast  
staal met  

zwarte kappen

handdoekrek

toiletrolhouder

planchet

Een toiletbeugel geeft stevige steun als u op het toilet gaat 

zitten en weer opstaat. U kunt er ook tegen leunen om kleding 

aan en uit te doen. U kunt de beugel opklappen, waarna deze 

automatisch vergrendelt. In de opgeklapte stand kunt u de 

beugel ook gebruiken als u staand wilt plassen of het toilet  

wilt schoonmaken.

Verkrijgbaar in diverse kleuren

Ontworpen op basis van 
uitgebreid onderzoek

Een wandbeugel lijkt zo’n eenvoudig product, maar wij 

hebben lang nagedacht over het beste ontwerp. U heeft 

de stevigste greep als u de beugel rondom vastpakt. Maar 

heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de diameter van 

de buis bepaalt of u bepaalde spiergroepen overbelast? 

Wij wel! We hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder 

proefpersonen en op basis daarvan het meest ideale 

ontwerp gemaakt. 

We hebben ook goed gekeken hoe mensen een wand-

beugel gebruiken. We zien dat deze vaak diagonaal wordt 

geplaatst en de hand vaak naar het eind 

van de wandbeugel glijdt. Daarom 

hebben onze wandbeugels een  

hoek van 60° in plaats van 90°. 

Hierdoor blijven uw hand en 

pols in een natuurlijke 

stand en voorkomt 

u overbelasting.

Bijpassende accessoires

U kunt kiezen voor allerlei bijpassende accessoires  

zoals een handdoekrek, toiletborstelhouder en planchet. 

Daardoor creëert u eenheid in uw badkamer en toilet.
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