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Voorwoord

Geachte relatie,

Met enige trots presenteren wij u onze nieuwe catalogus 2012. Hierin zijn twee nieuwe lijnen aan 
het bestaande JadaCare programma toegevoegd. Vanaf 2012 zijn er ook staal gecoate en RVS 
gecoate producten leverbaar. Uiteraard blijven wij ons RVS gepolijste programma presenteren. 
Er zijn een aantal productwijzigingen doorgevoerd waardoor het programma functioneler is toe te 
passen. Dit levert u tijdwinst op en bespaart u geld. Over de exacte wijzigingen informeren wij u op 
productniveau in deze catalogus.

Standaard worden de gecoate producten geleverd in RAL 9016 (wit). Uiteraard is levering in iedere  
andere RAL kleur mogelijk tegen meerprijs, afhankelijk van aantallen en kleur. Voor gebruik in  
ruimtes met chloorhoudend water produceren wij hulpmiddelen in RVS316.
Aan het gehele programma worden zo weinig mogelijk kunststoffen toegevoegd. De kunst stoffen 
die zijn toegevoegd, zijn eenvoudig te vervangen. Door het klemsysteem van de zit- en rugdelen 
zijn alle douchezittingen en -stoelen eenvoudig en voordelig te voorzien van nieuwe delen. 

Een steunpoot onder een douchezitting of wandbeugel is direct of achteraf, zonder te boren, te 
plaatsen. Zowel onze douchezittingen als wandbeugels worden geleverd met een zogenaamde 
multiflens zodat het hulpmiddel naar wens kan worden bevestigd; op de wand, in het rail-in  
systeem (hoogte instelbaar) of op een statief.

Bestellen
U kunt snel en eenvoudig bestellen via onze webwinkel op www.jadacare.nl. Het artikelnummer 
zonder toevoeging staat voor RVS gepolijst. Indien u een C toevoegt achter dit artikelnummer staat 
dit voor RVS gecoat en indien u SC toegevoegt achter dit artikelnummer staat dit voor staal gecoat. 
De van toepassing zijnde prijzen vindt u in de bijbehorende kolom.

Wij berekenen 6% BTW over het douchezittingen-, douchestoelen- en toiletstoelen programma. 
Over alle andere producten wordt 19% BTW berekend. Tevens hanteren wij een 24-uurs leverings-
service waardoor u geen voorraden hoeft aan te houden. alle producten worden standaard 
geleverd inclusief RVS bevestigingsset. 

Natuurlijk verzorgen wij ook uw specials - op maat gemaakte producten - afgestemd op de  
gebruiker en de situatie. 

Wij denken ook graag mee bij het tot stand komen van uw projecten.  Er zijn zoveel  
aandachtspunten die van belang zijn bij de realisatie van een project dat wij graag vanaf het begin 
hierbij betrokken worden. Op deze wijze komt u tot de meest optimale invulling 
binnen de geboden mogelijkheden. 

Informeert u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij hopen dat u met veel plezier gebruik 
zult maken van deze catalogus en wij zien graag uw reactie tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Uw JadaCare team

Druk- en zetfouten voorbehouden.

JadaCare bouwt aan 
haar toekomst om u 
nog beter van dienst 
te kunnen zijn.
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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Handgrepen

omschrijving 
- elegante handgreep zonder flenzen
- verdekte inbusbevestiging 
-  uitermate geschikt om twee unigrepen  

door & door te bevestigen op een deur
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 28 000 hoekmontageset unigreep
5 83 000 set door & door bouten wand
5 84 000 set door & door bouten deur

Handgrepen uni
1 25 020   20 cm
1 25 030   30 cm
1 25 040   40 cm
1 25 050   50 cm
1 25 060   60 cm
1 25 070   70 cm
1 25 080   80 cm
1 25 100   100 cm
1 25 150   150 cm

Sc
50,00 
50,00 
51,00 
56,00 
57,00 
61,00 
61,00 
63,00 
74,00

c
57,00 
58,00 
60,00 
66,00 
69,00 
73,00 
75,00 
79,00 

103,00

58,00
59,00
62,00
69,00
72,00
77,00
80,00
85,00

110,00

omschrijving 
- voor ondersteuning in iedere gewenste positie
-  soft touche kunststofgrip tegen metaal-allergie 

en voor extra grip
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen 
1 58 000 rozetten 2 stuks voor handgreep 
5 80 000 set door & door bouten handgreep 

Handgrepen met kunststofgrip
1 20 045   45 cm
1 20 050   50 cm
1 20 060   60 cm
1 20 070   70 cm

Sc c
59,00
63,00
68,00
73,00

omschrijving 
-  voor ondersteuning in iedere gewenste positie
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen 
1 58 000 rozetten 2 stuks 
5 80 000 set door & door bouten 

Handgrepen 
1 10 020   20 cm
1 10 030   30 cm
1 10 045  45 cm
1 10 050  50 cm
1 10 060   60 cm
1 10 070   70 cm
1 10 085   85 cm
1 10 100  100 cm
1 10 150  2-delig 150 cm
Special- handgreep uit een stuk 
9 10 012  tot 150 cm
9 10 013  3 flenzen 150-250 cm

Sc
30,00 
25,00 
30,00 
34,00 
36,00 
41,00 
42,00 
44,00 
59,00

165,00
222,00

c
38,00 
35,00 
41,00 
45,00 
48,00 
54,00 
57,00 
60,00 
82,00

189,00
253,00

40,00
36,00
43,00
48,00
52,00
58,00
63,00
68,00
85,00

192,00
254,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

Handgrepen
hoekhandgrepen

omschrijving 
-  hoekhandgreep voor ondersteuning in diverse 

situaties 
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 58 000  rozetten 2 stuks voor handgreep/

glijstang 
5 80 000 set door & door bouten handgrepen

Hoekhandgreep 135°
1 40 030

Sc
51,00

c
61,00 70,00

omschrijving  
-  hoekhandgreep voor ondersteuning in diverse 

situaties
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen 
1 58 000  rozetten 2 stuks voor handgreep/

glijstang 
5 80 000 set door & door bouten handgrepen

Hoekhandgreep 45°
1 45 040

Sc
67,00

c
81,00 86,00

omschrijving  
-  uitermate geschikt voor positionering op het 

kozijn

Kozijnbeugel°
1 80 030  30 cm
1 80 045  45 cm
1 80 060  60 cm

Sc
28,00
33,00
38,00

c
38,00
44,00
51,00

39,00
46,00
54,00

nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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Handgrepen
glijstangen/handgrepen

omschrijving 
- deze glijstang is tevens geschikt als handgreep
- exclusief glijstuk handdouchehouder
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 58 000  rozetten 2 stuks voor handgreep/ 

glijstang 
5 80 000  set door & door bouten handgreep/ 

glijstangen
9 70 000 glijstuk handdouchehouder

glijstang/handgreep
1 55 110     2-delig   110 cm 
1 55 150     2-delig   150 cm

Sc
53,00
59,00

c
72,00
82,00

81,00
85,00

omschrijving 
- deze glijstang is tevens geschikt als handgreep
- exclusief glijstuk handdouchehouder
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 10 500 spons/flessenhouder 
1 59 000 serie rozetten 3 stuks 
3 70 serie frame hangende douchezitting
5 82 000 set door & door 3 flenzen
9 70 000 glijstuk handdouchehouder

glijstang/handgreep 110/70 cm (35x35)
1 56 070  110 x 70 cm (35x35)

Sc
107,00 

c
132,00 141,00

omschrijving 
-  deze glijstang is tevens geschikt als 

handgreep
- exclusief glijstuk handdouchehouder
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 10 500 spons/flessenhouder 
1 59 000 rozetten 3 stuks 
3 70 serie frame hangende douchezitting
5 82 000 set door & door 3 flenzen
9 70 000 glijstuk handdouchehouder

glijstang/handgreep 110/70 cm (50x20)
1 56 170  110 x 70 cm (50x20)

Sc
106,00

c
132,00 141,00

wIJZIgIng 
glIJStuK 

oPtIoneel

wIJZIgIng 
glIJStuK 

oPtIoneel

wIJZIgIng 
glIJStuK 

oPtIoneel
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

Handgrepen
glijstangen/handgrepen

 

omschrijving   
- deze glijstang is tevens geschikt als handgreep
- exclusief glijstuk handdouchehouder
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 10 500 spons/flessenhouder 
1 59 000 rozetten 3 stuks
1 59 400 rozetten 4 stuks
3 70 serie frames hangende douchezitting
5 82 000 set door en door 3 flenzen
5 84 000 set door & door 4 flenzen 
9 70 000 glijstuk handdouchehouder

glijstang/hoekhandgreep 
1 57 075  3 flenzen  110/75x75 cm 
1 57 076  4 flenzen  110/75x75 cm

attentie: Indien aan deze hoekhandgreep een 
frame met hangende douchezitting wordt  
bevestigd adviseren wij u de 157076.

Sc
179,00
196,00

c
210,00
234,00

226,00
250,00

omschrijving
-  90° glijstang/hoekhandgreep voor 

ondersteuning in diverse situaties
-  door koppelstuk eenvoudig zowel links als  

rechts te plaatsen.
- eenvoudig op gewenste maat te maken
- exclusief glijstuk handdouchehouder
- levering inclusief RVS bevestigingsset
 
optionele artikelen
1 10 500 spons/flessenhouder 
1 59 000 rozetten 3 stuks

90° glijstang/hoekhandgreep links/rechts 
1 57 077  70  x 70 cm 
1 57 117  110  x 70 cm 
1 57 121  110  x 110 cm 
1 57 157  150  x 70 cm 
1 57 161  150  x 110 cm
1 57 165  150  x 150 cm

5 82 000 set door en door bouten
9 70 000 glijstuk handdouchehouder

Sc
98,00 

104,00 
109,00 
109,00 
114,00 
120,00 

c
121,00 
128,00 
136,00 
143,00 
152,00 
162,00 

140,00
147,00
155,00
151,00
159,00
163,00

omschrijving 
-  trapspil linker- of rechterzijde trap van beneden 

naar boven gezien
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
1 58 000  rozetten 2 stuks voor handgreep/

glijstang 

trapspilbeugel 
1 35 100 links  120 cm
1 36 100 rechts  120 cm

Sc
94,00
94,00

c
115,00
115,00

116,00
116,00

wIJZIgIng 
glIJStuK 

oPtIoneel

wIJZIgIng 
glIJStuK 

oPtIoneel
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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Handgrepen
accessoires

Spons/flessenhouder	 	 	
- voor bevestiging op handgreep
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm 
- zonder gereedschap te bevestigen
- eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen
- te bedienen vanuit staande of zittende positie

optionele artikelen
voor alle handgrepen serie 110 en 125
voor alle glijstangen/handgrepen serie 156 en 157

 Sc c
1 10 500   59,00

Rozetten voor handgreep/glijstang  
- 2 stuks rozetten om flenzen af te dekken
- voor handgreep serie 110, 120, 140030-145040
- voor trapspilbeugel 135100-136100
- voor glijstang 155110-155150
- voor glijstang/handgrepen serie 156 en 157
- opening midden doorsnede 25 mm
- rozet buitenzijde doorsnede 75 mm
- kunststof

 Sc c
1 58 000  2 stuks   6,00
1 59 000  3 stuks   8,00 
1 59 400  4 stuks   9,00

optionele artikelen
alle artikelen uit serie 
110/120/135/136/140/145/155/156 en 157

glijstuk handdouchehouder 
- voor bevestiging van handdouche
- geschikt voor buis Ø 24 en 25 mm 
- kunststof

optionele artikelen
1 55 110 glijstang/handgreep 110 cm
1 55 150 glijstang/handgreep 150 cm

 Sc c
9 70 000   31,00

1 56 070 glijstang/handgreep 110/70 cm
1 56 170 glijstang/handgreep 110/70 cm
1 57 serie glijstang/handgreep

door & door bouten set deur  
- voor bevestigen in horizontale of verticale stand 
van unigrepen door en door op deur

optionele artikelen
- alle unigrepen serie 125

 Sc c
5 84 000   8,00

nIeuw

nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

wastafelbeugels

omschrijving 
- handgreep om wastafel
- standaard 3-5 cm tussen wastafel en beugel
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
5 20 040   set rail-in douchezitting hoogte 

verstelbaar
5 92 000  set door & door bouten wastafel-

beugels 

wastafelbeugel
1 60 045 binnenwerks 45x33 cm
1 60 070 binnenwerks 70x53 cm 
1 60 075 binnenwerks 75x54 cm
1 60 077 binnenwerks 75x58 cm
1 60 082 binnenwerks 82x59 cm
1 60 090 special - afwijkende maat

Sc
113,00 
137,00 
137,00 
141,00 
142,00 
220,00 

c
137,00 
151,00 
166,00 
167,00 
168,00 
246,00

143,00
157,00
168,00
168,00
168,00
246,00

omschrijving 
-  handgreep om Sphinx 300 ergo 65 rolstoel  - 

wastafel S8302900000
- standaard 5 cm tussen wastafel en beugel
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
5 20 040  set rail-in wastafelbeugel hoogte  

verstelbaar
5 92 000  set door & door bouten wastafel-

beugels 

Rolstoelwastafelbeugel
1 60 095  rolstoelwastafel S8302900000

Sc 
221,00

c
256,00 257,00

nIeuw



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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wandbeugels

opklapbare wandbeugel
Een opklapbare wandbeugel is eenvoudig in verticale positie te  
plaatsen. De JadaCare wandbeugel wordt vanaf nu geleverd met een 
zogenaamde multiflens welke geschikt is voor wand-, rail-in en  
statiefbevestiging. Tevens is de lip van de wandbeugel gewijzigd door 
een nieuwe vormgeving.

wandbeugel met vaste closetrolhouder
Over het algemeen is het zeer gewenst een closetrolhouder in de  
beugel te bevestigen zodat de gebruiker een closetrol binnen hand-
bereik heeft. Op deze manier ontstaan er geen instabiele situaties  
doordat een gebruiker moet rekken om bij een closetrolhouder te  
kunnen komen.  

losse closetrolhouder tussen wandbeugel 
Het JadaCare programma biedt te allen tijde de mogelijkheid een  
closetrolhouder achteraf in de wandbeugel aan te brengen. Deze closet-
rolhouder past ook op de wandbeugels met kunststof grip.
De closetrolhouder is op iedere gewenste positie in de beugel aan te 
brengen. 

Montagevoorstel
Indien een beugel 10 tot 20 cm voor de zitsituatie uitsteekt, vindt de 
gebruiker een deugdelijke steun naast het standbeen. Een afstand van 
25 tot 30 cm vanaf bovenkant zitting tot bovenkant beugel is een goed  
gemiddelde. Uiteraard zal per gebruiker op locatie de meest ideale 
hoogte moeten worden bepaald. 

Rail-in systeem
Indien de beugel in het rail-in systeem wordt geplaatst, is de beugel te 
allen tijde zonder te boren op de gewenste hoogte in te stellen. Een 
andere gebruiker, het plaatsen van een verhoger of het wijzigen van een 
indicatie kan het in hoogte verstellen van de beugel noodzakelijk maken. 

Steunpoot
Vanaf nu worden de wandbeugels geleverd met voorgeboorde 
bevestigings gaten voor het plaatsen van een steunpoot. Het plaatsen 
van een steunpoot is gewenst indien we te maken hebben met een 
situatie waar de wand niet stevig genoeg is of er extra krachten op een 
wandbeugel worden uitgeoefend. Ook kunnen we stellen dat naar mate 
een beugel langer wordt er meer hefboomeffect zal ontstaan waardoor 
er meer krachten op de flens worden uitgeoefend. Hierdoor is in  
sommige situaties een steunpoot gewenst. 

Vergrendeling
De opklapbare beugels zijn ook leverbaar met vergrendeling links/rechts 
zodat de beugels zowel horizontaal als verticaal gefixeerd kunnen  
worden. Deze vergrendeling wordt door een verzorgende bediend en 
wordt ook toegepast in combinatie met het fixatiesysteem. Ook kunnen 
de beugels worden voorzien van een verticale vergrendeling waarbij de 
beugels in verticale stand dienst doen als handgreep.  

deze wandbeugels kunnen op 3 manieren worden bevestigd:

1.wandbevestiging 2.vloerbevestiging 3.rail-in bevestiging
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

wandbeugels
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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wandbeugels
vast

omschrijving 
- wand en statiefbevestiging
- niet opklapbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 19 000  steunpoot vaste wandbeugel  

vanaf 65 cm 
2 20 000 statief wandbeugel
2 30 000 closetrolhouder 
2 35 000 armleggerkussen
2 90 000 fixatiesysteem 
5 85 000 set door & door bouten wandbeugels

wandbeugels vast
1 70 050   50 cm
1 70 065   65 cm
1 70 075   75 cm
1 70 085   85 cm

Sc
78,00 
80,00 
82,00 
84,00 

c
98,00 

104,00 
114,00 
115,00

108,00
115,00
126,00
129,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

wandbeugels
opklapbaar 

omschrijving 
- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging 
- in rail 15 cm in hoogte verstelbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 18 000  steunpoot wandbeugels 2012  

vanaf 60 cm 
2 20 000 statief wandbeugel 
2 30 000 closetrolhouder 
2 33 000  beugelvergrendeling rechts
2 34 000 beugelvergrendeling links 

wandbeugels opklapbaar
2 10 050   50 cm
2 10 060  60 cm
2 10 065   65 cm
2 10 075   75 cm
2 10 085   85 cm

2 35 000 armleggerkussen
2 90 000 fixatiesysteem
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar
5 85 000 set door & door bouten wandbeugels

Sc
91,00 
93,00 
93,00 
93,00 
95,00 

c
121,00 
121,00 
117,00 
119,00 
122,00

137,00
136,00
134,00
137,00
141,00

omschrijving 
- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- met vaste closetrolhouder
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- in rail 15 cm in hoogte verstelbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 18 000  steunpoot wandbeugels 2012  

vanaf 60 cm 
2 20 000 statief wandbeugel 
2 33 000  beugelvergrendeling rechts
2 34 000 beugelvergrendeling links 

wandbeugels met vaste closetrolhouder
2 12 050  50 cm
2 12 060   60 cm
2 12 065  65 cm
2 12 075  75 cm
2 12 085  85 cm

2 35 000 armleggerkussen
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar
5 85 000 set door & door bouten wandbeugels

Sc
107,00 
104,00 
104,00 
104,00 
107,00

c
136,00 
133,00 
133,00 
133,00 
136,00

150,00
146,00
147,00
150,00
154,00

omschrijving 
- opklapbaar en eenvoudig te bedienen
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- in rail 15 cm in hoogte verstelbaar
-  grip soft touch kunststof voor extra grip en 

tegen metaalallergie
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 18 000  steunpoot wandbeugels 2012  

vanaf 60 cm 
2 20 000 statief wandbeugel 
2 30 000 closetrolhouder

wandbeugels met kunststofgrip
2 15 065  65 cm
2 15 075  75 cm
2 15 085  85 cm

2 33 000  beugelvergrendeling rechts
2 34 000 beugelvergrendeling links 
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar
5 85 000 set door & door bouten wandbeugels

Sc c
150,00
152,00
157,00

wIJZIgIng lIP  
en VooRZIen 

Van MultIFlenS

wIJZIgIng lIP  
en VooRZIen 

Van MultIFlenS

wIJZIgIng lIP  
en VooRZIen 

Van MultIFlenS
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
an

dg
re

pe
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wandbeugels
accessoires

omschrijving   
- opklapbaar
-  instelhoogte bovenkant beugel minimaal  

63 cm - maximaal 88 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle artikelen uit de serie 210/212/215 levering 
2012 vanaf 60cm

Steunpoot wandbeugels 2012 vanaf 60 cm
2 18 000

Sc
50,00

c
66,00 80,00

omschrijving   
- opklapbaar
-  instelhoogte bovenkant beugel minimaal  

65 cm - maximaal 85 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle artikelen uit de serie 170/210/212/215(R) 
vanaf 65 cm

Steunpoot wandbeugels tm 2011 vanaf 65 cm
2 19 000

Sc c
103,00

omschrijving   
- statief voor alle wandbeugels
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle wandbeugels 

Statief wandbeugel
2 20 000

Sc
107,00

c
140,00 172,00

nIeuw 
eenVoudIge 
BeVeStIgIng

wIJZIgIng  
1 ScHaRnIeR-

Stang

nIeuw
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
andgrepen/beugels

wandbeugels 
accessoires

closetrolhouder voor alle wandbeugels
- kan op iedere positie worden aangebracht
-  minimale hoogte 12,5 cm en maximale hoogte  

14 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle artikelen uit de serie 170/210/212/215

 Sc c
2 30 000   35,00

Beugelvergrendeling 
- blokkering in horizontale en verticale stand
-  de beugel kan in verticale stand dienst doen als  

handgreep 
-  vergrendeling links/rechts aan de buitenkant van 

de beugel
- voorgemonteerd

optionele artikelen
alle opklapbare beugels

 Sc c
2 33 000 rechts   128,00
2 34 000 links   128,00

armlegger kussen
- voor alle wandbeugels
- te plaatsen op 28 mm buis
- armleggerkussen polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle vaste en opklapbare beugels

 Sc c
2 35 000 zelfmontage   17,00
2 36 000 voorgemonteerd   37,00

Rail-in voor wandbeugels/armsteunen 
-  hierin kan een wandbeugel of armsteun worden 

geplaatst en deze is eenvoudig, zonder te boren, 
15 cm in hoogte verstelbaar. Ideaal wanneer er 
een verhoger wordt geplaatst of wordt verwijderd 
of om op de juiste hoogte in te stellen voor een 
andere gebruiker

- levering inclusief klembevestiging
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
voor alle wandbeugels en armsteunen
5 45 040  afdekplaat voor 540040 rail-in 

wandbeugels
5 44 040 afdekkap voor 540040 rail-in wandbeugels
5 87 000 set door & door bouten rail-in

 Sc c
5 40 040             40 cm  80,00 85,00

Fixatiesysteem voor wandbeugels
- horizontaal eenvoudig te verplaatsen
- 6 cm in hoogte verstelbaar
- inclusief binnen en buiten nokken
- inclusief fixatiestang met polsterkussen 20 cm
- levering exclusief wandbeugels

optionele artikelen
alle wandbeugels 

 Sc c
2 90 000      388,00 nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

H
an
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n/

be
ug

el
s

armsteunen

16

omschrijving   
- opklapbaar
- wand- of rail-in bevestiging
- in te korten tot elke gewenste lengte
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 75 000 closetrolhouder armsteun
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar
5 85 000 set door & door bouten armsteunen

armsteun 70 cm
2 50 070  70 cm

Sc
64,00

c
83,00 94,00

omschrijving   
- armsteun en steunpoot opklapbaar
- wand of rail-in bevestiging
- armsteun 80 cm in te korten tot 65 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 75 000 closetrolhouder armsteun
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar
5 85 000 set door & door bouten armsteunen

armsteun met steunpoot 80 cm  
2 70 080  80 cm

Sc
166,00

c
192,00 217,00

omschrijving   
- armsteun op statief met steunpoot opklapbaar
- 80 cm in te korten tot 65 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 75 000 closetrolhouder armsteun

armsteun 80 cm op statief met steunpoot 
9 20 001  80 cm

Sc
240,00

c
292,00 339,00

wIJZIgIng 
MultIFlenS

wIJZIgIng 
MultIFlenS
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

armsteunen
accessoires

closetrolhouder armsteun
-  klemt om de armsteun en wordt bevestigd met  

inbusboutje
- één maatvoering 
-  voor armsteun 250070-270080-920001
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 50 070 armsteun opklapbaar 70 cm 
2 70 080 armsteun opklapbaar 80 cm  
9 20 001 armsteun op statief met steunpoot

 Sc c
2 75 000 37,00 42,00 40,00



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

18

toiletbeugelsets



Handgrepen
o

nderdelen
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ouchezittingen
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H
andgrepen/beugels

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

19

toiletbeugelsets   
Voor een stabiele ondersteuning is het noodzakelijk dat er een  
passende toiletbeugelset wordt geplaatst.

Staand closet, de rand van de toiletbeugelset buigt aan de  
achterkant omlaag:

Toiletbeugelset staand smal is aan de achterkant 21 cm.
Toiletbeugelset staand breed is aan de achterkant 36 cm.

De ruimte tussen de armleggers is 49 cm.

De afstand tussen de bevestigingsgaten hart-op-hart is 155 mm. 

Wij leveren onze toiletbeugelsets met enkele zitting, met zitting en dek-
sel, met duozitting, met verhogers van 5 of 10 cm en met snap-on-lock 
verhogers van 6 en 10 cm. Voor meer informatie kunt u onze website 
www.jadacare.nl bezoeken.  

duoblok/wandcloset, de rand van de toiletbeugelset buigt aan de 
achterkant omhoog:

Toiletbeugelset duoblok/wandcloset is aan de achterkant 36 cm.

De ruimte tussen de armleggers is 49 cm.

De afstand tussen de bevestigingsgaten hart-op-hart is 155 mm.

Wij leveren onze toiletbeugelsets met enkele zitting, met zitting en dek-
sel, met duozitting, met verhogers van 5 of 10 cm en met snap-on-lock 
verhogers van 6 en 10 cm. Voor meer informatie kunt u onze website 
www.jadacare.nl bezoeken. 

toiletsteun universeel 
Deze steun wordt geleverd wanneer de toiletbeugelset niet voldoende 
ondersteuning biedt of te smal is om tussen plaats te nemen. De steun 
heeft vier verstelbare poten en is geschikt voor zowel een staand closet 
als een duoblok/wandcloset. De steun wordt bevestigd door de bevesti-
gingsgaten in het keramiek.

De steun kan op 37-39-41-43-45-47-49-50 en 52 cm hoogte (bovenkant 
keramiek) worden geplaatst en wordt bevestigd door de bevestigings-
gaten in het keramiek. Deze steun kan natuurlijk ook op maat worden 
geproduceerd. 

De ruimte tussen de armleggers is 54 cm.
De afstand tussen de bevestigingsgaten hart-op-hart is 155 mm.

Wij leveren onze toiletsteunen met enkele zitting, met zitting en deksel, 
met verhogers van 5 of 10 cm en met snap-on-lock verhogers van 6 
en 10 cm. Voor meer informatie kunt u onze website www.jadacare.nl 
bezoeken. 
                          
*breedte closet gemeten ter hoogte van bevestigingsgaten.

toiletbeugelsets

21/36 cm*

36 cm*
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

to
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toiletbeugelsets 
staand 21 of 36 cm

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed  

polyurethaan
- zitting hoogwaardig kunststof
- met RVS scharnierdelen
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset 
closetzitting
2 40 000 staand closet breed 36 cm*
2 40 900 staand closet smal 21 cm*
closetzitting en deksel
2 41 000 staand closet breed 36 cm*
2 41 900 staand closet smal 21 cm*

Sc

166,00
170,00

180,00
184,00

c

195,00
199,00

210,00
213,00

207,00
210,00

221,00
225,00

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed 

polyurethaan
- duozitting en verhogers hoogwaardig kunststof
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset 
duozitting 2,5 cm/6,5 cm
2 46 000 staand closet breed 36 cm*
2 46 900 staand closet smal  21 cm*
met RVS scharnierdelen
Verhoger 5 cm
2 45 005 staand closet breed 36 cm*
2 45 905 staand closet smal 21 cm*
Snap-on-lock verhoger 6 cm
2 40 006 staand closet breed 36 cm*
2 40 906 staand closet smal 21 cm*

Sc

299,00
302,00

255,00
259,00

369,00
372,00

c

328,00
332,00

284,00
288,00

398,00
401,00

340,00
344,00

296,00
300,00

410,00
413,00

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed 

polyurethaan
- verhoger hoogwaardig kunststof
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset 
Verhoger 10 cm
2 45 010 staand closet breed 36 cm*
2 45 910 staand closet smal 21 cm*
Snap-on-lock verhoger 10 cm
2 40 010 staand closet breed 36 cm*
2 40 910 staand closet smal 21 cm*

*  breedte gemeten ter hoogte van 
bevestigingsgaten bovenkant closet. 

Sc

266,00
270,00

378,00
382,00

c

295,00
299,00

409,00
411,00

307,00
311,00

420,00
423,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

toiletbeugelsets

toiletbeugelsets
duoblok/wandcloset 36 cm

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed  

polyurethaan
- zitting hoogwaardig kunststof
- met RVS scharnierdelen
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset 
closetzitting
2 42 000 duoblok/wandcloset 36 cm*
closetzitting met deksel
2 43 000 duoblok/wandcloset 36 cm*

Sc

174,00

189,00

c

203,00

217,00

215,00

229,00

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed 

polyurethaan
- duozitting en verhogers hoogwaardig kunststof
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset
duozitting 2,5 cm/6,5 cm
2 48 000 duoblok/wandcloset 36 cm*
met RVS scharnierdelen
Verhoger 5 cm
2 47 005 duoblok/wandcloset 36 cm*
Snap-on-lock 6 cm
2 42 006 duoblok/wandcloset 36 cm*

Sc

307,00

263,00

377,00

c

335,00

292,00

405,00

348,00

304,00

418,00

omschrijving   
- armlegger(s) afzonderlijk opklapbaar
- 49 cm tussen armleggers
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed 

polyurethaan
- verhoger hoogwaardig kunststof
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
7 79 000 armleggerkussen wit

toiletbeugelset 
Verhoger 10 cm
2 47 010 duoblok/wandcloset 36 cm*
Snap-on-lock 10 cm
2 42 010 duoblok/wandcloset 36 cm*

*  breedte gemeten ter hoogte van 
bevestigingsgaten bovenkant closet. 

Sc

275,00

387,00

c

303,00

415,00

315,00

427,00



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

toiletsteunen universeel

22
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

toiletbeugelsets

toiletsteunen universeel

omschrijving   
- voor staand en duoblok/wandcloset 
- stevig frame geschikt tot 175 kg
-  armleggerkussen zwart 5 cm breed  

polyurethaan
-  in hoogte instelbaar op 37-39-41-43-45-47-49-

50 en 52 cm van vloer tot bovenkant keramiek
- zitting/verhoger hoogwaardig kunststof
- bevestigingsgaten hart op hart 155 mm
- inclusief speciale RVS bevestigingsset

optionele artikelen
2 49 000 closetrolhouder toiletbeugelset 
4 30 000 set voetsteunen

toiletsteun universeel 
2 55 000 zonder toebehoren 
2 55 100 closetzitting
2 55 200 closetzitting met deksel
2 55 300 verhoger 5 cm 
2 55 400 verhoger 10 cm
2 55 500 snap-on-lock 6 cm
2 55 600 snap-on-lock 10 cm

Sc
314,00 
341,00 
357,00 
407,00 
409,00 
531,00 
531,00

c
378,00 
405,00 
421,00 
471,00 
473,00 
595,00 
595,00

407,00
434,00
450,00
500,00
502,00
624,00
624,00

closetrolhouder toiletbeugelsets en  
toiletsteunen
- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen

optionele artikelen
voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen

 Sc c
2 49 000 20,00 22,00 22,00

toiletbeugelsets/toiletsteunen accessoires

armleggerkussen 
- voor toiletbeugelsets en toiletsteunen
- voor douchezitting, douchestoelen en -krukken
- voor plaatsing op 22/25 mm buis
- armleggerkussen 5 cm breed, 27 cm lang
- armleggerkussen polyurethaan 

optionele artikelen
- voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen
-  voor alle douchezittingen met opklapbare  

armleggers
- voor douchestoel 402000, 404000 en 406000

 Sc c
7 78 000  zwart   13,00
7 79 000  wit   27,00

Set voetsteunen
geschikt voor de toiletsteun universeel
-  indien gebruiker niet met voeten bij de vloer kan is 

dit een comfortabele voorziening. 
- voetsteunen minimaal 8 cm in hoogte verstelbaar.
-  voetsteunen inklapbaar en naar de zijkant weg-

klapbaar

 Sc c
4 30 000   375,00 nIeuw



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

24

op de frames kunnen alle douchezittingen met rug uit het Jadacare 
programma worden aangebracht. 

370000 Frame hangende douchezitting vast

zithoogte: afhankelijk van hoogte handgreep       
lengte frame: 71 cm
diepte frame: 15 cm 

371000 Frame hangende douchezitting handmatig verstelbaar  

zithoogte: afhankelijk van hoogte handgreep 23 cm verstelbaar
lengte frame: 83 cm
diepte frame: 15 cm

372000 Frame hangende douchezitting spindel verstelbaar    

zithoogte: afhankelijk van hoogte handgreep 24 cm verstelbaar
lengte frame: 83 cm
diepte frame: 15 cm

Dit frame is naar wens te plaatsen op een handgreep en kan opgeklapt 
weggezet worden. Een steunpoot bevestigen is mogelijk. Dit frame is 
ook functioneel op de handgreep van de glijstang (hoek)handgreep 
combinatie. Indien de handgreep op standaard hoogte 92 cm is  
bevestigd, is de zithoogte tussen de 37/38 cm en 60/63 cm instelbaar.

 

Frames
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

Frames

omschrijving
- eenvoudig te plaatsen op handgreep 
- ook in combinatie met steunpoot te plaatsen

optionele artikelen
voor alle douchezittingen met rug

Frame hangende douchezitting vast  
3 70 000

Sc c
343,00

omschrijving
- eenvoudig te plaatsen op handgreep
- ook in combinatie met steunpoot te plaatsen

optionele artikelen
voor alle douchezittingen met rug

Frame hangende douchezitting handmatig 
verstelbaar 
3 71 000

Sc c

425,00

omschrijving
- eenvoudig te plaatsen op handgreep
- ook in combinatie met steunpoot te plaatsen

optionele artikelen
voor alle douchezittingen met rug

Frame hangende douchezitting spindel 
verstelbaar  
3 72 000

Sc c

723,00

wIJZIgIng
VooRZIen Van 
KleMBloKKen

wIJZIgIng
VooRZIen Van 
KleMBloKKen

wIJZIgIng
VooRZIen Van 
KleMBloKKen
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douchezittingen



douchezittingen

308000 douchezitting

Douchezitting waarbij de armleggers in een U-profiel vallen.  
 
Deze armleggers zijn 35 cm lang met 47 cm ruimte tussen de  
armleggers.

Bij de douchezittingen zijn het zit- en rugdeel makkelijk te verwijderen
om schoon te maken of te vervangen. Tevens zijn zowel het zitdeel 
als de armleggers opklapbaar.

308100 douchezitting met nokkenas    
   
Douchezitting waarbij de armleggers zijn voorzien van een nokkenas. 
Hierdoor kunnen deze armleggers meer gewicht opvangen.
Deze armleggers zijn 39 cm lang met 47 cm ruimte tussen de  
armleggers.

Indien gewenst kan er een armlegger verbredingsset aan deze douche-
zitting worden bevestigd (zie artikelnummer 340000 of 341000).
Deze armleggers zijn 39 cm lang en hiermee wordt de ruimte tussen 
de armleggers 51 cm. Op de 308100 kan een armleggerfixatie worden 
aangebracht, zie special 5, pag.46.

deze douchezittingen kunnen op 4 manieren worden bevestigd:

1.vloerbevestiging   2.wandbevestiging 3.framebevestiging 4.rail-in bevestiging
 

330000 set statieven 334000 steunpoot 371000 frame handmatig   520040 rail-in
  verstelbaar         

Over het douchezittingen-, douche-/toiletstoelen- en stoelenprogramma wordt 6% BTW berekend.      
 

27
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

douchezittingen
zitdeel gesloten

    

omschrijving   
- opklapbaar voorzien van ingekorte flens
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitting klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar
5 92 000 set door & door bouten

Douchezitting	verkorte	flenzen
3 01 000

Sc
135,00

c
165,00 178,00

    

omschrijving 
- opklapbaar
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitting klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar
5 92 000 set door & door bouten

douchezitting 
3 04 000

 

Sc
137,00

c
163,00 187,00

        

omschrijving  
- zitdeel opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail 
3 70 serie frame hangende douchezitting

douchezitting met rug
3 06 000

3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar
5 90 000  set door & door bouten douchezitting 

+ rug

Sc
190,00

c
229,00 283,00

attentie:  
voor steunpoot douchezitting 
tm 2011 zie 336000 pag. 34

attentie: 
 voor steunpoot douchezitting 
tm 2011 zie 335000 pag. 34

attentie:  
voor steunpoot douchezitting 
tm 2011 zie 335000 pag. 34

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

douchezittingen
zitdeel gesloten

    

omschrijving   
- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- armleggers u-profiel met polyurethaan kussen
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail 
3 70 serie frame hangende douchezitting

douchezitting met rug en armleggers
3 08 000

3 90 010 bevestigingsset fixatie zitdeel/frame  
5 20 040  set rail-in hoogte verstelbaar 
5 90 000  set door & door bouten douchezitting
7 79 000 armleggerkussen wit

Sc
247,00

c
256,00 265,00

    

omschrijving 
- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
-  armlegger nokkenas bevestiging - hogere 

gewichtsbelasting met pu kussen
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012 
3 40 000  set verbrede armleggers voorgemonteerd
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag

douchezitting met rug en armleggers 
nokkenas
3 08 100

3 55 140 transferrail
3 70 serie frame hangende douchezitting
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in hoogte verstelbaar

Sc

281,00

c

335,00 350,00

omschrijving  
-  inclusief douchezitting 308100 
- zit- en rugdeel klemsysteem ABS kunststof
-  om bijvoorbeeld drempelsituatie bij douchebak  

te overbruggen
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 40 000  set verbrede armleggers 

voorgemonteerd
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame

draaibare douchezitting
3 60 000 linksdraaiend 90°
3 60 100 rechtsdraaiend 90°

5 93 000  set door & door bouten douchezitting 
draaibaar

7 79 000 armleggerkussen wit

Sc c
1.194,00
1.194,00

rechtsdraaiende douchezitting

attentie:  
voor steunpoot douchezitting 
tm 2011 zie 335000 pag. 34

attentie:  
Links of rechtsdraaiend 
vanuit zittende positie 
bekeken. Deze douchezitting 
kan niet op frame of in rail-in 
worden bevestigd!

 
5 90 000  set door & door 

bouten douchezitting
7 79 000  armleggerkussen wit

attentie:  
voor steunpoot douchezitting 
tm 2011 zie 335000 pag. 34

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

douchezittingen
zitdeel met uitsparing

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

    

omschrijving
- opklapbaar
- voor wand-, rail-in en statiefbevestiging
- zitdeel met U-uitsparing klemsysteem
- ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame

douchezitting u-uitsparing
3 05 000

5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  
verstelbaar 

5 92 000 set door & door bouten

Sc
235,00

c
271,00 286,00

        

omschrijving
- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail
3 70 serie frame hangende douchezitting

douchezitting u-uitsparing met rug
3 07 000 

 

3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame 
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar
5 90 000  set door & door bouten douchezitting 

+ rug

Sc
310,00

c
369,00 423,00

        

omschrijving
- opklapbaar met armleggers
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail
3 70 serie frame hangende douchezitting

douchezitting u-uitsparing met rug en 
armleggers
3 09 000 

3 90 010 bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar
5 90 000  set door & door bouten douchezitting
7 79 000 armleggerkussen wit

Sc

365,00

c

433,00 453,00

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

douchezittingen
zitdeel met uitsparing

d
ouchezittingen

    

omschrijving
- opklapbaar met armleggers
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- zitdeel kunststof met U-uitsparing klemsysteem
- rugdeel klemsysteem ABS kunststof
-  armleuningen 39 cm nokkenas, afzonderlijk  

opklapbaar
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 40 000  set verbrede armleggers  

voorgemonteerd
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail

douchezitting u-uitsparing met rug en  
armleggers
3 09 100 

3 70 serie frame hangende douchezitting
3 90 010  bevestigingsset fixatie zitdeel/frame
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar 
5 90 000  set door & door bouten douchezitting
7 79 000 armleggerkussen wit

Sc

422,00

c

489,00 508,00

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

douchezittingen
zitdeel met uitsparing en geleiderails voor ondersteek

    

omschrijving   
- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
-  zitdeel O-uitsparing klemsysteem met  

geleiderails voor ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar

douchezitting o-uitsparing
3 20 000 O-uitsparing

5 92 000  set door & door bouten douchezitting
7 73 000 deksel O-model

Sc
268,00

c
295,00 312,00

    

omschrijving   
- opklapbaar
- wand-, rail-in en statiefbevestiging
-  zitdeel Ω-uitsparing klemsysteem met  

geleiderails voor ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte 

verstelbaar

Douchezitting	Ω-uitsparing
3 21 000 Ω-uitsparing

 

5 92 000  set door & door bouten douchezitting
7 74 000 deksel Ω-model

Sc
311,00

c
342,00 360,00

        

omschrijving
- opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
-  zitdeel O-uitsparing klemsysteem met  

geleiderails voor ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail
3 70 serie frames hangende douchezitting

douchezitting o-uitsparing + rug
3 22 000 O-uitsparing 

5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte 
verstelbaar 

5 90 000  set door & door bouten douchezitting 
7 73 000 deksel O-model

Sc
390,00

c
439,00 462,00

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

douchezittingen
zitdeel met uitsparing en geleiderails voor ondersteek

        

omschrijving
-  opklapbaar
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
-  zitdeel Ω -uitsparing klemsysteem met  

geleiderails voor ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail

Douchezitting	Ω-uitsparing	+	rug
3 23 000 Ω-uitsparing 

3 70 serie frame hangende douchezitting
5 20 040  set rail-in hoogte verstelbaar 
5 90 000 set door & door bouten douchezitting
7 74 000 deksel Ω-uitsparing

Sc
433,00

c
487,00 510,00

        

omschrijving
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
-  armleggers nokkenas bevestiging
-  zitdeel O-uitsparing klemsysteem geleiderails  

voor plaatsen ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 40 000  verbrede armleggers 5 cm 

voorgemonteerd

douchezitting o-uitsparing + rug + 
armleggers
3 24 000 O-uitsparing
 

3 50 000 rail elektrisch hoog/laag 
3 55 140 transferrail
3 70 serie frame hangende douchezitting 
5 20 040  set rail-in hoogte verstelbaar 

Sc

501,00

c

558,00 581,00

        

omschrijving
- wand-, rail-in, frame en statiefbevestiging
- rugdeel klemsysteem, kunststof
-  armleggers nokkenas bevestiging
-  zitdeel Ω-uitsparing klemsysteem geleiderails 

voor plaatsen ondersteek polyurethaan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
3 30 000 set statieven
3 34 000 steunpoot douchezitting 2012
3 40 000  verbrede armleggers 5 cm 

voorgemonteerd

Douchezitting	Ω-uitsparing	+	rug	+	
armleggers
3 25 000 Ω-uitsparing

3 50 000 rail elektrisch hoog/laag
3 55 140 transferrail 
3 70 serie frame hangende douchezitting 
5 20 040  set rail-in hoogte verstelbaar

Sc

515,00

c

609,00 628,00

5 90 000  set door & door 
bouten douchezitting

7 73 000 deksel O-model

5 90 000  set door & door 
bouten douchezitting

7 74 000 deksel Ω-model

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot

wIJZIgIng
eenVoudIge 
BeVeStIgIng 
SteunPoot
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

douchezittingen
accessoires

omschrijving
- voor alle douchezittingen uitgezonderd 360000
-  ook in combinatie met steunpoot 334000 te  

plaatsen, zie attentie
- vloerbevestiging
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle douchezittingen uitgezonderd 360000

Set statieven
3 30 000

Sc
196,00

c
271,00 302,00

omschrijving
- voor alle douchezittingen vanaf 2012
- steunpoot opklapbaar
- poten afzonderlijk in hoogte verstelbaar 
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
- alle douchezittingen vanaf 2012

Steunpoot douchezittingen vanaf 2012
3 34 000

Sc
93,00

c
115,00 133,00

    

omschrijving
- steunpoot opklapbaar 
- poten afzonderlijk in hoogte instelbaar
- diameter buis 25 mm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
- douchezitting 304/306/308/308100 tm 2011
- douchezitting 301000

Steunpoot douchezitting geleverd tm 2011
voor 304/306/308/308100 tm 2011  
3 35 000
3 36 000 voor 301000 tm 2011

Sc c

169,00
183,00

nIeuw

335000 336000

attentie:
steunpoot 335000 plaatsen 
indien het een douchezitting 
t/m 2011 betreft
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

douchezittingen
accessoires

Rail elektrisch hoog/laag
- 50 cm in hoogte verstelbaar
- exclusief douchezitting
- inclusief handbediening
- meer informatie zie pagina 42
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle douchezittingen met rug
uitgezonderd 360000

 Sc c
3 50 000          128 cm   2.776,00

9 70 014 verlengkabel handbediening
9 70 015 verlengkabel motor

transferrail
- horizontale transfer 88 cm
- exclusief douchezitting
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle douchezittingen met rug 
uitgezonderd 360000

 Sc c
3 55 140          140 cm   1.681,00

Frame hangende douchezitting 
- voor alle douchezittingen
- bevestiging op handgreep
- mogelijkheid tot plaatsen steunpoot
- meer informatie zie pagina 24 en 25

optionele artikelen
alle douchezittingen 

 Sc c
3 70 000          vast   343,00
3 71 000          23 cm handmatig verstelbaar   425,00
3 72 000          23 cm handmatig verstelbaar   723,00

ondersteek met deksel
- voor alle douchezittingen met polyurethaan zitting
- voor alle douche-/toiletstoelen
- Ø 30 cm 
- hoogte 8,5 cm
- ondersteek en deksel RVS - roestvast staal

optionele artikelen
alle douchezittingen met polyurethaan zitting
alle douche-/toiletstoelen

 Sc c
4 70 000   66,00

Set rail-in douchezitting
- voor alle douchezittingen en wastafelbeugels
- in hoogte verstelbaar 23 cm
- meer informatie zie pagina 41 en 42
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
voor alle douchezittingen en wastafelbeugels
5 25 040 set afdekplaten voor 520040
5 24 040 set afdekkappen voor 520040

 Sc c
5 20 040                40 cm   152,00 157,00

5 91 000  set door & door bouten rail-in douchezitting

Set verbrede armleggers 5 cm
-  voor douchezitting 308100 - 309100- 324000 - 

325000
- nokkenasbevestiging - hogere gewichtsbelasting
- ruimte tussen armleggers 51 cm, lengte 39 cm

optionele artikelen
7 79 000 armleggerkussen wit

 Sc c
3 40 000 voorgemonteerd   59,00 60,00
3 41 000 zelfmontage  114,00 117,00

wIJZIgIng
VooRZIen Van 
KleMBloKKen



36

Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

douchestoelen/-krukken

omschrijving
- vaste armleggers
- zit- en rugdeel klemsysteem
- zithoogte 50 cm, kan worden verlaagd 
- zit- en rugdeel ABS kunststof

optionele artikelen
7 78 000 armleggerkussen zwart
7 79 000 armleggerkussen wit

douchestoel
4 02 000 

Sc c
331,00

omschrijving
- vaste armleggers
- uit te breiden tot stoel m.b.v. rugleuning 408000
- zitdeel klemsysteem kunststof
- zithoogte 49 cm eenvoudig in te korten

optionele artikelen
4 08 000 rugleuning voor 404000 + 406000
7 78 000 armleggerkussen zwart
7 79 000 armleggerkussen wit

douchekruk
4 04 000 

Sc c
284,00

omschrijving
- met vaste armleggers
- uit te breiden tot stoel m.b.v. rugdeel 408000
- zitdeel klemsysteem kunststof
- 4 in hoogte verstelbare poten 44 - 56 cm

optionele artikelen
4 08 000 rugleuning voor 404000 + 406000
7 78 000 armleggerkussen zwart
7 79 000 armleggerkussen wit

douchekruk hoogte instelbaar
4 06 000

Sc c
379,00



37
Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

douchestoelen/-krukken

Rugleuning voor 404000 + 406000
- om kruk 404000/406000 uit te breiden tot stoel
- eenvoudig te bevestigen 
- rugdeel ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
4 04 000 douchekruk
4 06 000 douchekruk hoogte instelbaar

 Sc c
4 08 000       99,00

douchekruk
- douchekruk 
- zithoogte 53 cm eenvoudig in te korten
- zitdeel klemsysteem kunststof 39 x 39 cm
- diameter buis 25 mm

 Sc c
4 09 000       308,00
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ou

ch
ez

itt
in

ge
n

douche-/toiletstoelen

omschrijving
- staand model 
-  zitting O-uitsparing met geleiderails voor onder-

steek en toiletemmer 
- armlegger(s) in hoogte verstelbaar 
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
- armleggerkussen 5 cm breed, 39 cm lang
-  zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu 

optionele artikelen
4 30 000 set voetsteunen
4 31 000 set hakbanden
4 50 000 dekselhouder

douche-/toiletstoel o-uitsparing staand 
model
4 10 000 staand model 

4 60 012 verbredingsset armleggers 10 cm
4 60 018 verbredingsset armleggers 16 cm
4 70 000 ondersteek met deksel

Sc

559,00

c

629,00 663,00

omschrijving
- staand model
-  zitdeel Ω-uitsparing, voor intieme hygiene, met 

geleiderails voor 
ondersteek en toiletemmer

- armlegger(s) in hoogte verstelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
-  zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu 

optionele artikelen
4 30 000 set voetsteunen
4 31 000 set hakbanden
4 50 000 dekselhouder

Douche-/toiletstoel	Ω-uitsparing	staand	
model
4 11 000 staand model 

4 60 012 verbredingsset armleggers 10 cm
4 60 018 verbredingsset armleggers 16 cm
4 70 000 ondersteek met deksel

Sc

610,00

c

650,00 682,00

omschrijving
- duwmodel met 4 zwenkwielen dubbel beremd
-  zitting O-uitsparing met geleiderails voor 

ondersteek en toiletemmer 
- armlegger(s) in hoogte verstelbaar 
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
-  zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu 

optionele artikelen
4 25 000 meerprijs aangepaste zithoogte 
4 30 000 set voetsteunen
4 31 000 set hakbanden
4 50 000 dekselhouder

douche-/toiletstoel o-uitsparing duwmodel
4 20 000 duwmodel 4 wielen 

4 60 012 verbredingsset armleggers 10 cm
4 60 018 verbredingsset armleggers 16 cm
4 70 000 ondersteek met deksel

Sc
742,00

c
807,00 850,00

4 75 000  toiletemmer en  
deksel RVS

7 73 000 deksel O-model 

4 75 000  toiletemmer + 
deksel RVS

7 74 000 deksel Ω-model

4 75 000  toiletemmer en 
deksel

7 73 000 deksel O-model



39

Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

d
ouchezittingen

39

douche-/toiletstoelen

omschrijving
- duwmodel met 4 zwenkwielen dubbel beremd
-  zitdeel Ω-uitsparing, voor intieme hygiene, met 

geleiderails voor ondersteek en toiletemmer
- armlegger(s) in hoogte verstelbaar
- zitdeel eenvoudig te verwijderen, klemsysteem
-  zitdeel, rugdeel laag en armleggerkussen pu 

optionele artikelen
4 25 000 meerprijs aangepaste zithoogte 

Douche-/toiletstoel	Ω-uitsparing	duwmodel
4 21 000 duwmodel 4 wielen 

4 30 000 set voetsteunen
4 31 000 set hakbanden
4 50 000 dekselhouder
4 60 012 verbredingsset armleggers 10 cm
4 60 018 verbredingsset armleggers 16 cm

Sc
769,00

c
835,00 876,00

toiletbeugelsets/toiletsteunen accessoires
Set voetsteunen met hakbanden
- voor douche-/toiletstoel 
-  hoogte instelbaar; gemeten vanaf vloer tot boven-

kant voetplaat (laagste punt) vanaf 2 cm tot 19 cm
- zwenkbaar
- voetsteunen hoogwaardig kunststof

optionele artikelen
4 20 000 douche-/toiletstoel O-uitsparing duwmodel
4 21 000 douche-/toiletstoel Ω-uitsparing duwmodel

 Sc c
4 30 000 set voetsteunen     375,00
4 31 000 hakbanden echt leder     56,00

dekselhouder
-  om zowel deksel van pu zitting als deksel van  

ondersteek of emmer in te plaatsen
- wordt aan achterkant douche-/toiletstoel bevestigd
- breed 20 cm, diep 6 cm, hoog 25 cm

optionele artikelen
4 70 000 ondersteek met deksel
4 75 000 toiletemmer + deksel RVS

 Sc c
4 50 000 dekselhouder     42,00

Verbredingsset armleggers 
- voor douche-/toiletstoel 410/411/420/421
-  hiermee wordt de afstand tussen de armleggers  

verbreed van 45 naar 55 of 61 cm

optionele artikelen
alle douche-/toiletstoelen

 Sc c
4 60 012                    10 cm     187,00
4 60 018                    16 cm     204,00

ondersteek met deksel
-  voor alle douche-/toiletstoelen met pu zitting
- Ø 30 cm 
- hoogte 8,5 cm

optionele artikelen
alle douchezittingen met polyurethaan zitting

 Sc c
4 70 000           66,00

toiletemmer met deksel
- voor douche-/toiletstoel 
- Ø 30,5 cm
- hoogte 17 cm

optionele artikelen
alle douche-/toiletstoelen 

 Sc c
4 75 000           78,00

4 75 000  toiletemmer + deksel 
RVS 

4 70 000  ondersteek met  
deksel RVS

7 74 000 deksel Ω-model



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

HandgrepenRail-in systemen
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2011. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl



Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

o
nderdelen

R
ail-in/overige

d
ouchezittingen

toiletbeugelsets
H

andgrepen/beugels

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

41

Rail-in systemen

Het JadaCare rail-in systeem biedt de mogelijkheid om wandbeugels, 
armsteunen, douchezittingen en wastafelbeugels in hoogte te verstellen 
zonder te boren. 

Het rail-in systeem kan worden bevestigd zodat op een later tijdstip het 
hulpmiddel eenvoudig aangebracht kan worden. Zonder te boren kan 
het hulpmiddel worden aangebracht en is het in hoogte verstelbaar.  
Het systeem is uitermate geschikt voor hergebruik.  

520040 rail-in systeem voor douchezittingen
➜ lengte rail 40 cm
➜  binnen deze rail 23 cm in hoogte verstelbaar
➜ steunpoot mogelijk
 
524040 set afdekkap rail-in douchezitting
525040 set afdekplaten rail-in systeem douchezitting

540040 rail-in systeem voor vaste en opklapbare wandbeugels
➜ lengte rail 40 cm
➜  binnen deze rail 15 cm in hoogte verstelbaar
➜ steunpoot mogelijk

Ook kan er een afdekkap worden aangebracht over de rail. 
Indien gewenst kunnen de afdekkappen in kleur worden gecoat. 

544040 afdekkap rail-in wandbeugel
545040 afdekplaat rail-in systeem wandbeugel

Wanneer er geen hulpmiddelen in het rail-in systeem zijn aangebracht, 
kunnen er afdekplaten in de rail worden geschoven waardoor de rail 
wordt afgedekt.

Spangrepen 541040 en 542040
In de rail-in systemen van de wandbeugels kan een spangreep worden 
aangebracht waarmee de beugels snel en eenvoudig in hoogte zijn te 
verstellen zonder gereedschap. In een situatie waar een beugel veelvul-
dig in hoogte moet worden versteld, is een spangreep zeer gewenst. 

350000 rail elektrisch hoog/laag 355140 transferrail 650060/65 wastafel hoog/laag

afdekplaten

afdekkap

nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ai

l-i
n/

ov
er

ig
e

Rail-in systemen
rail-in systeem douchezittingen

omschrijving
- inclusief handbediening, exclusief douchezitting
- trafo 220 -> 24V zwakstroom
- motor handbediening 24V zwakstroom 
- snoer motor 2,30 meter
- snoer trafo 3,00 meter
- snoer handbediening 2,50 meter
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle douchezittingen met rug
9 70 014 verlengkabel handbediening
9 70 015 verlengkabel motor

Rail elektrisch hoog/laag
3 50 000  128 cm

Sc c
2.776,00

omschrijving
- inclusief loopwagen
- exclusief douchezitting
- met blokkering om douchezitting vast te zetten
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle douchezittingen met rug 

transferrail
3 55 140 140 cm

Sc c
1.681,00

omschrijving
- 23 cm in hoogte verstelbaar
-  bij aanbevolen railhoogte van 21 cm is 

zithoogte minimaal 35 cm en maximaal 58 cm 
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle wastafelbeugels en douchezittingen 
uitgezonderd 360000
5 25 040 set afdekplaten voor 520040
5 24 040 set afdekkappen voor 520040
5 91 000  set door & door bouten rail-in 

douchezittingen

Set rail-in voor douchezittingen, 
wastafelbeugels en rugsteunen
5 20 040 40 cm

Sc c

152,00 157,00



43
Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ail-in/overige

Rail-in systemen

omschrijving
-  hierin kan de wandbeugel/armsteun 15 cm in 

hoogte worden verplaatst zonder te boren.  
Ideaal wanneer er een verhoger wordt  
geplaatst/ verwijderd of om op de juiste hoogte 
in te stellen voor een andere gebruiker

- levering exclusief wandbeugel
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
- alle wandbeugels
- armsteunen  
5 44 040 afdekkap voor 540040
5 45 040 afdekplaat voor 540040

Rail-in voor wandbeugels/armsteunen
5 40 040 40 cm

5 87 000 set door & door bouten rail-in
5 41 040 spangreep 1 stuks
5 42 040 spangreep 2 stuks

Sc c
80,00 85,00

omschrijving
- inclusief montageplaat voor wastafels
-  2 kartelknoppen aan achterkant montageplaat  

voor stabiliteit 
-  afstand bevestigingsbouten wastafel hart  

op hart 28 cm
- levering exclusief wastafel
- levering inclusief RVS bevestigingsset

Rail-in en montageplaat wastafel 
6 50 060 60 cm   
6 50 065 65 cm

Sc c
399,00
399,00

omschrijving
- inclusief spiegelkap
- trafo 220 -> 24V bxdxh 8x7x18 cm
- snoer motor 2,30 meter 
- snoer trafo 3,00 meter
- snoer afstandbediening 2,50 meter
-  inclusief handbediening 24V, exclusief wastafel  

en kraan
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
9 70 014 verlengkabel handbediening
9 70 015 verlengkabel motor

Rail elektrisch met spiegelhouder
6 60 000

Sc c
3.216,00
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ai

l-i
n/

ov
er

ig
e

Rail-in systemen
accessoires

Set afdekkappen voor rail-in douchezittingen
-  om rail af te dekken indien er geen  

douchezitting is aangebracht
- voor set  rail-in douchezitting 520040
- wordt meestal in kleur wandtegels gecoat 

optionele artikelen
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte verstelbaar
 

 Sc c
5 24 040           

Set afdekplaten voor rail-in douchezittingen
-  om rail af te dekken indien er geen  

douchezitting is aangebracht
- voor set  rail-in douchezitting 520040

optionele artikelen
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte verstelbaar 

 Sc c
5 25 040                        40 cm   33,00

afdekkap rail-in wandbeugel 
-  om rail af te dekken indien er geen wandbeugel  

is aangebracht 
- voor rail-in wandbeugels 540040
- wordt meestal in kleur wandtegels gecoat 

optionele artikelen
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar 

 Sc c
5 44 040      

afdekplaat voor rail-in wandbeugel
-  om rail af te dekken indien er geen wandbeugel  

is aangebracht 
- voor wandrail wandbeugels/armsteunen 540040

optionele artikelen
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar 

 Sc c
5 45 040      25,00

Spangreep voor rail-in wandbeugels
-  om wandbeugel snel en eenvoudig, zonder 

gereedschap, in hoogte te verstellen
-  ideaal wanneer de wandbeugel veelvuldig in 

hoogte moet worden versteld

 Sc c
5 41 040  1 stuks   7,00
5 42 040  2 stuks   13,00

nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ail-in/overige

Fixatiesystemen

Fixatiesystemen wandbeugels
- eenvoudig, zonder gereedschap, te plaatsen 
- horizontaal en verticaal verstelbaar
-  levering inclusief nokken en fixatiestang voorzien 

van polster 20 cm
- levering exclusief wandbeugels  

optionele artikelen
- alle wandbeugels 

 Sc c
2 90 000     388,00

Wandhouder	fixatiestang
- houder om de beveiligingsstang op te hangen

optionele artikelen
2 85 000 beveiligingsstang

 Sc c
2 86 000     5,00

Beugelvergrendeling links/rechts geschikt voor 
opklapbare wandbeugel
- blokkering in horizontale en verticale stand  
-  de beugel kan in verticale stand dienst doen als 

handgreep
- vergrendeling aan de buitenkant van de beugel
- past op alle opklapbare wandbeugels 

optionele artikelen
alle opklapbare wandbeugels 

 Sc c
2 33 000  rechts   128,00
2 34 000  links   128,00

Fixatieriem
- gesp eenhandsbediening
- toepasbaar op diverse stoelen
- verstelbaar  tot 110 cm
- nylon band met kunststof gesp

optionele artikelen
douche-/toiletstoelen
douchezittingen en -stoelen 

 Sc c
4 51 000     28,00

Fixatiesystemen wandbeugels
- diepte instelbaar
- handgrepen vergrendelbaar
- handgrepen draaien naar binnen en buiten
- levering inclusief RVS bevestigingsset

 Sc c
2 50 000     433,00
2 50 100  closetzitting    460,00
2 50 200  closetzitting/deksel   476,00
2 50 300  verhoger 5 cm        526,00
2 50 400  verhoger 10 cm   528,00 
2 50 500  snap-on-lock 6 cm   650,00
2 50 600  snap-on-lock 10 cm   650,00

nIeuw
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ai

l-i
n/

ov
er

ig
e

Specials

Special 5  
- douchezitting 309100 met fixatie
- zitting met platilon bekleding en U-uitsparing
- zitdeel en armleggers afzonderlijk opklapbaar
- armdelen draaien naar binnen en buiten
- rugdeel ABS kunststof
- zitdeel platilon bevat geen rubber of latex

Special 8  
- douchekruk op maat gemaakt en verstevigd
- zitdeel bekleed met platilon
-  zitdeel platilon bevat geen rubber of latex en is  

comfortabel

Special 15  
Deze douchezitting wordt in vele varianten geleverd 
als maatwerk voor de corpulente gebruiker.
- douchezitting op maat gemaakt 
- bekleed met platilon, bevat geen latex
- zitdeel en armleggers opklapbaar
- steunpoot 
- zit- en rugdeel platilon
- armleggerkussen polyurethaan

Special 16  
Deze douche-/toiletstoel wordt in vele varianten 
geleverd als maatwerk voor de corpulente gebruiker.
- aangepaste douche-/toiletstoel 420000 verrijdbaar
-  verstevigde zitting met O-uitsparing, opklapbare 

armleggers nokkenas - hogere gewichtsbelasting
-  zit-/rugdeel bekleed met platilon, 

armleggerkussens polyurethaan
- 4 RVS dubbel beremde wielen

Special 13
- rugsteen op maat gemaakt
- diepte instelbaar
- ergonomisch vormgegeven comfortabel kussen
- voor zien van twee wandflenzen 

Special 18
-  rugdeel in combinatie met opklapbare  

wandbeugels
- rugdeel is bevestigd op flenzen van wandbeugels
- rugdeel is in diepte te stellen
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ail-in/overige

dorpelplaten

    

omschrijving
- 20 cm breed beide zijden
- wordt verlijmd
- levering exclusief lijm

optioneel
- boorgaten om vast te schroeven

dorpelplaat 
7 50 082   82/79 cm 
7 50 087  87/84 cm
7 50 092  92/89 cm 
7 50 100  afwijkende maat
  3 stuks
  5 stuks
  10 stuks

Sc c
107,00
118,00
118,00
353,00
214,00
176,00
153,00

    

omschrijving
- 20 cm breed beide zijden
- 2 zijden geslepen op 0 mm
- voor een vloeiende overgang
- wordt verlijmd
- levering exclusief lijm

optioneel
- boorgaten om vast te schroeven

dorpelplaat 2 zijden geslepen
9 99 131  92/89 cm
- maatwerk dorpel 20 cm breed
9 99 150 afwijkende maat
    5 stuks
  10 stuks

Sc c
347,00

498,00
290,00
241,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ai

l-i
n/

ov
er

ig
e

Producten voor Fokus woningen

omschrijving 
- inclusief montagebord voor kraan
- montagebord acrylaat (kunststof)
- levering inclusief RVS bevestigingsset

douchekraan verstelset
9 99 103 
9 99 109 verlengd   75 cm

Sc c
262,00
329,00

omschrijving 
- inclusief afzetverlenger
-  op planchet van de afzetverlenger is een  

spiegel te plaatsen in de groef
- exclusief wastafel en flexibele aansluiting
- in hoogte verstelbaar 21 cm
- planchet breed 60 cm x diep 9,5 cm
- planchet acrylaat (kunststof)
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen 
9 99 108 wastafel handdouchehouder

wastafel verstelset
9 99 107
Fixatieset wastafelverstelset 
9 99 107B
 indien aan 999107 rolstoelwastafel wordt 
bevestigd, is deze fixatieset benodigd

Sc c
562,00

11,00

omschrijving 
- houder bestemd voor handdouche
-  zowel links als rechts van de wastafelverstelset 

999107 te plaatsen
-  diepte vanaf muur tot voorkant 

handdouchehouder 51 cm
- houder kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
9 99 107 wastafel verstelset

wastafel handdouchehouder
9 99 108

Sc c
55,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ail-in/overige

overige producten

omschrijving
- inclusief nylon verstelbare band, 125 cm
- minimale lengte inclusief triangel 30 cm
- maximale lengte inclusief triangel 140 cm
- triangel kunststof grijs
- band nylon grijs
- levering inclusief RVS bevestigingsset

triangel
7 25 000

Sc
70,00

c
79,00 79,00

omschrijving
-  zwenkbare wandbeugel in 5 posities vast te 

zetten
-  inclusief triangel aan verstelbare nylon 

bevestigingsband grijs 125 cm
-  triangel te bevestigen op 77-72-68-63-58 cm 

vanaf de muur
- levering inclusief RVS bevestigingsset

Papegaai
7 26 000   242,00

Sc
218,00

c
256,00 283,00

omschrijving 
- voor bevestiging tussen plafond en vloer
-  wordt door middel van bouten in plafond en 

vloer bevestigd 
- 2-delig 
- uitschuifbaar van 210 tot 270 cm
- levering inclusief RVS bevestigingsset

Vloer-/plafondstang
1 50 210 

Sc
179,00

c
220,00 229,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

R
ai

l-i
n/

ov
er

ig
e

overige producten

50

omschrijving
- rugdeel ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
5 20 040 rail-in rugleuning hoogte verstelbaar 
5 92 000 set door & door bouten rugleuning
7 65 000  rugdeel  voor rugleuning 
9 20 000 bevestigingsset rugleuning

Rugleuning 40
7 30 000

Sc c
285,00

omschrijving
- kan om waterreservoir worden geplaatst 
- rugdeel ABS kunststof
- levering inclusief RVS bevestigingsset

optionele artikelen
5 20 040 rail-in rugleuning hoogte verstelbaar 
5 92 000 set door & door bouten rugleuning
7 66 000  rugdeel voor rugleuning

Rugleuning 50
7 31 000

Sc c
323,00

Into fresh reinigingsmiddel
- reinigingsmiddel voor RVS, tegels en sanitair 
- 1 liter

optionele artikelen
voor alle RVS producten

 Sc c
7 97 000     16,00

uxor polish beschermingsmiddel
- onderhouds- en beschermingsmiddel voor RVS
- voorkomt kalkaanslag
- herstelt en intensiveert de glans
- inhoud 0,5 liter

optionele artikelen
voor alle RVS producten

 Sc c
7 98 000     29,00
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

o
nderdelen

Zittingen en verhogers

51

toiletverhoger 5 cm
- wordt door middel van 3 klemmen bevestigd 
-  de verhoger, kunststof, heeft aan de voorzijde een 

uitsparing

 Sc c
7 82 000     91,00

toiletverhoger 10 cm
- wordt door middel van 3 klemmen bevestigd
-  de verhoger, kunststof, heeft aan voorzijde een  

uitsparing

 Sc c
7 83 000     92,00

Snap-on-lock verhoger 6 cm
- opklapbaar met deksel, kunststof
- wordt door middel van snap-on-lock bevestigd 
-  eenvoudig kliksysteem om zitting te verwijderen 

voor reiniging
-  de zitting heeft aan voor- en achterzijde een 

uitsparing
- inclusief standaard RVS bevestigingsset

 Sc c
7 84 600     218,00

Snap-on-lock verhoger 10 cm
- opklapbaar met deksel, kunststof
- wordt door middel van snap-on-lock bevestigd 
-  eenvoudig kliksysteem om zitting te verwijderen 

voor reiniging
-  de zitting heeft aan voor- en achterzijde een 

uitsparing
- inclusief standaard RVS bevestigingsset
 

 Sc c
7 84 000     218,00

duozitting
-  twee over elkaar scharnierende brillen met deksel
- verhoging 2,5 of 6,5 cm
- kunststof 
- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset

 Sc c
7 85 000     141,00

closetzitting met deksel
- closetzitting met deksel
- kunststof
- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset

 Sc c
7 87 000     28,00

closetzitting met deksel
- closetzitting met deksel
- kunststof
- inclusief RVS scharnierdelen
- inclusief standaard RVS bevestigingsset

 Sc c
7 88 000     43,00
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

52

Zit- en rugdelen

JadaCare levert op al haar douchezittingen en stoelen ergonomische vormgegeven zit- en rugdelen. 
De zit- en rugdelen zorgen voor een optimaal zitcomfort en een moderne uitstraling.

De zit- en rugdelen zijn, door het klemsysteem, eenvoudig te verwijderen om het frame en de dekjes goed te kunnen reinigen. 
Doordat  de zit- en rugdelen zijn te vernieuwen zijn deze stoelen en zittingen uitermate geschikt voor langdurig en of  
hergebruik.
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

o
nderdelen

Zit- en rugdelen

Zitdeel
- klemsysteem 
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te bevestigen  

en te verwijderen voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 45 cm, zitdiepte 42
- zitdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 01 000/ 3 04 000/ 3 06 000/ 3 08 000/ 3 08 100 
3 60 000/ 3 90 010/ 4 02 000/ 4 04 000/ 4 06 000

 Sc c
7 58 000     20,00

 

Rugdeel zonder uitsparingen voor armleggers
- klemsysteem
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 06 000/ 3 07 000/ 3 22 000/ 3 23 000/ 4 02 000  

 Sc c
7 58 100     20,00 

Rugdeel met uitsparingen voor armleggers
- klemsysteem
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 08 000/ 3 08 100/ 3 09 000/ 3 09 100/ 3 24 000/ 
3 25 000/ 3 60 000 

 Sc c
7 59 000     20,00 

Zitdeel douchezitting u-uitsparing
- klemsysteem
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 42 cm, zitdiepte 38 cm
- zitdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 05 000/ 3 07 000/ 3 09 000/ 3 09 100/ 3 90 010  

 Sc c
7 61 000     51,00

Zitdeel douchekruk
- voor douchekruk 409000
- klemsysteem 
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- zitbreedte 39 cm, zitdiepte 39 cm
- zitdeel ABS kunststof

optionele artikelen
4 09 000 douchekruk

 Sc c
7 63 000     60,00 

Rugdeel rond model
- rugdeel zonder opening armleggers
- voor 307000/ 730000
- klemsysteem 
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- rugdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 07 000/ 7 30 000

 Sc c
7 65 000     51,00 

Rugdeel rond model armleggers
- rugdeel met uitsparing armleggers
- klemsysteem 
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- breedte 43 cm, hoogte 37 cm
- rugdeel ABS kunststof

optionele artikelen
3 09 000/ 3 09 100/ 7 31 000

 Sc c
7 66 000     51,00
 

Miranda
Typewriter



Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

54

Zit- en rugdelen
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Handgrepen

Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

o
nderdelen

Zit- en rugdelen
zit- en rugdelen polyurethaan

Zitdeel o-uitsparing
-  zitdeel met O-uitsparing klemsysteem  

polyurethaan latex vrij
-  geleiderails voor plaatsen ondersteek of  

toiletemmer
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- exclusief deksel/vulstop
-  dxbxh 42x43x4 cm
- afstand tussen geleiderails 31 cm

 Sc c
7 70 000     99,00

optionele artikelen
3 20 000/ 3 22 000/ 3 24 000/ 4 10 000/ 4 20 000/  
4 70 000/ 4 75 000/7 73 000  

Zitdeel	Ω-uitsparing
-  zitdeel met sleutelgat Ω-uitsparing klemsysteem  

polyurethaan latex vrij
-  geleiderails voor plaatsen ondersteek of  

toiletemmer
-  eenvoudig, zonder gereedschap, te verwijderen 

voor reiniging of vervanging
- exclusief deksel/vulstop
-  dxbxh 42x43x4 cm
- afstand tussen geleiderails 31 cm

 Sc c
7 71 000     99,00

optionele artikelen
3 21 000/ 3 23 000 /3 25 000/ 4 11 000/ 4 21 000/  
4 70 000/ 4 75 000/ 7 73 000/ 7 74 000   

deksel o-model
- O-deksel/vulstop voor polyurethaan zitdeel 
- deksel polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
7 70 000 zitdeel O-uitsparing
4 10 000 douche-/toiletstoel O-uitsparing
4 20 000  douche-/toiletstoel O-uitsparing  

RVS wielen

 Sc c
7 73 000     30,00 

Deksel	Ω-model
-  sleutelgatmodel Ω-deksel/vulstop voor 

polyurethaan zitdeel latex vrij
- deksel polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
7 71 000 zitdeel Ω-uitsparing 
4 21 000  douche-/toiletstoel Ω-uitsparing  

RVS wielen
4 11 000 douche-/toiletstoel Ω-uitsparing

 Sc c
7 74 000     33,00

Rugdeel laag model
- voor douche-/toiletstoel
- hoogte 27 cm
- rugdeel polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
4 10 000 douche-/toiletstoel O-uitsparing
4 11 000 douche-/toiletstoel Ω-uitsparing
4 20 000  douche-/toiletstoel O-uitsparing  

RVS wielen
4 21 000  douche-/toiletstoel Ω-uitsparing  

RVS wielen

 Sc c
7 75 000     49,00 

Rugdeel hoog model
- voor douche-/toiletstoel
- hoogte 38 cm
- rugdeel polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
4 10 000 douche-/toiletstoel O-uitsparing
4 11 000 douche-/toiletstoel Ω-uitsparing
4 20 000  douche-/toiletstoel O-uitsparing  

RVS wielen
4 21 000  douche-/toiletstoel Ω-uitsparing  

RVS wielen

 Sc c
7 76 000     69,00
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Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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armleggerkussens

56

armleggerkussen
- voor alle wandbeugels en armsteunen
- te plaatsen op 28 mm buis
- lang 35 cm, breed 6 cm
- armleggerkussen polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
voor alle wandbeugels en armsteunen

 Sc c
2 35 000  zelfmontage   17,00
2 36 000  voorgemonteerd   37,00

armleggerkussen voor douche-/toiletstoelen
- voor douchestoel serie 410/420
- lengte 39 cm, breedte 5 cm, hoogte 2 cm
- armleggerkussen polyurethaan latex vrij

optionele artikelen
4 10 000 douche-/toiletstoel O-uitsparing
4 11 000 douche-/toiletstoel Ω-uitsparing
4 20 000  douche-/toiletstoel O-uitsparing  

RVS wielen
4 21 000  douche-/toiletstoel Ω-uitsparing  

RVS wielen

 Sc c
7 77 000     17,00

armleggerkussen 
- voor plaatsing op 22/25 mm buis
- armleggerkussen 5 cm breed, 27 cm lang
- armleggerkussen polyurethaan latex vrij  

optionele artikelen
voor alle toiletbeugelsets
voor alle toiletsteunen universeel 
voor alle douchezittingen met opklapbare 
armleggers 
voor douchestoel 402000, 404000 en 406000

 Sc c
7 78 000  wit   13,00
7 79 000  zwart   27,00
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Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

o
nderdelen

door & door bouten sets

57

Set door & door bouten handgrepen/ 
glijstangen/trapspilbeugels
- door & door bouten RVS - roestvast staal
-  2, 3 of 4 bevestigingsplaatjes RVS - roestvast  

staal
- moertjes RVS - roestvast staal 
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
- serie 110, 120,135,140,145,155,156 en 157

 Sc c
5 80 000  2 flenzen  36,00 31,00
5 82 000  3 flenzen  53,00 46,00
5 82 400  4 flenzen  70,00 61,00 

Set door & door bouten unigreep
- door & door bouten RVS - roestvast staal
-  5 84 000 unigreep - unigreep bevestiging op deur 

zie pag. 58

optionele artikelen
voor handgreep serie 125

 Sc c
5 83 000  wandbevestiging  35,00 32,00 
5 84 000   deurbevestiging          8,00 

zie pag. 59 

 

Set door & door bouten wandbeugels/
armsteunen
- door & door bouten RVS - roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS - roestvast staal
- moertjes RVS - roestvast staal
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
wandbeugels
armsteunen 

 Sc c
5 85 000  44,00 41,00 

Set door & door bouten rail-in
- voor rail-in wandbeugels 540040
- door & door bouten RVS - roestvast staal
- bevestigingsplaat RVS - roestvast staal
- moertjes RVS - roestvast staal 
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar

 Sc c
5 87 000  54,00 53,00  

Set door & door bouten douchezitting + rug
- voor douchezittingen met rug
- door & door bouten RVS - roestvast staal
- 3 bevestigingsplaatjes RVS - roestvast staal
- moertjes RVS - roestvast staal
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
voor douchezittingen met rug

 Sc c
5 90 000  59,00 53,00  

Set door & door bouten rail-in douchezittingen
- voor rail-in douchezittingen 520040
- door & door bouten RVS - roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS - roestvast staal
- moertjes RVS - roestvast staal
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte verstelbaar

 Sc c
5 91 000  103,00 99,00

Set door & door bouten wastafelbeugels/
douchezitting zonder rug
- door & door bouten RVS - roestvast staal
- 2 bevestigingsplaten RVS - roest vast staal
- moertjes RVS - roestvast staal
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
alle wastafelbeugels

 Sc c
5 92 000  47,00 43,00 

alle douchezittingen zonder rug
rugleuning 7 30 000 - 7 31 000

nIeuw

583000
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).
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Bevestigingssets

Hoekmontageset unigreep
-  in combinatie met de uni greep te monteren op  

de hoek van een kozijn
- exclusief handgreep
- hoekmontageset RVS - roestvast staal
- inclusief standaard RVS bevestigingsset

optionele artikelen
alle producten uit serie 125

 Sc c
1 28 000 78,00 82,00 82,00
 

Bevestigingsset	fixzit,	fixatie	zitdeel	met	frame
-  bevestigingsset om ABS zitdeel vast te schroeven 

aan frame
-  door de afwerking met de afdekkapjes is op deze 

wijze het zitdeel nagenoeg onzichtbaar vast te 
maken aan het frame

optionele artikelen
toepasbaar op alle zitdelen van ABS kunststof

 Sc c
3 90 010     3,00

Bevestigingsset handgreep
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen kunststof
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
handgrepen serie 110/120/140030/145040
glijstang 155110/155150

 Sc c
9 10 000     4,00

attentie: onze handgrepen worden inclusief deze 
bevestigingsset geleverd!

Bevestigingsset handgreep uni
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen kunststof
- inbus sleuteltje

optionele artikelen
handgrepen uni serie 125

 Sc c
9 10 002     6,00

attentie: onze handgrepen worden inclusief deze 
bevestigingsset geleverd!

Bevestigingsset serie 150/156/157
- voor glijstangen serie 150, 156 en 157
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen, kapringetjes en afdekkapjes - kunststof

optionele artikelen
1 50 210 vloer-/plafondstang 
1 56 070 glijstang/handgreep 110/70 cm
1 56 170 glijstang/handgreep 110/70 cm
1 57 075 glijstang/hoekhandgreep 110/75x75 cm

 Sc c
9 10 003     5,00

attentie: onze glijstangen/handgrepen worden inclusief 
deze bevestigingsset geleverd!

Bevestigingsset armsteunen, wand-/
wastafelbeugels en douchezit zonder rug
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen kunststof
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
alle wandbeugels
alle wastafelbeugels

 Sc c
9 20 000     5,00

douchezittingen zonder rug
voor rugleuning 730 en 731

attentie: onze armsteunen, wand- en wastafelbeugels 
worden inclusief deze bevestigingsset geleverd!
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Prijzen bruto in € exclusief BTW en inclusief een standaard RVS bevestigingsset. Prijslijst per 1 januari 2012. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Voor maatvoeringen, bestekken, technische tekeningen, montagevoorstellen en foto’s, zie onze website www.jadacare.nl

Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst). Bij bestelling achter het artikelnummer gewenste uitvoering aangeven; Sc (staal gecoat), c (RVS gecoat) of niets (RVS gepolijst).

o
nderdelen

Bevestigingssets

Bevestigingsset douchezittingen met rug
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen kunststof
- kapringetjes en afdekkapjes kunststof

optionele artikelen
voor douchezittingen met rug

 Sc c
9 30 000     6,00

 
attentie: onze douchezIttingen worden inclusief deze 
bevestigingsset geleverd!

Bevestigingsset douchezit/console draaibaar
-  voor bevestiging van douchezitting draaibaar 

360000
- bouten RVS - roestvast staal
- pluggen, kapringetjes en afdekkapjes 
- kunststof

optionele artikelen
3 60 000 draaibare douchezitting

 Sc c
9 30 012     8,00

attentie: onze douchezIttingen draaibaar worden inclusief 
deze bevestigingsset geleverd!

Set klembevestigingen voor 520040
-  voor bevestiging douchezitting in rail-in systeem  

5 20 040
- inclusief inbus sleuteltje
- stelplaatje en bout RVS - roestvast staal

optionele artikelen
5 20 040  set rail-in douchezitting hoogte  

verstelbaar

 Sc c
9 50 002     29,00

attentie: onze rail-in systemen douchezittingen worden 
inclusief deze klembevestigingsset geleverd!

Set klem bevestiging voor 540040
-  voor bevestiging wandbeugel in rail-in systeem 

540040
- inclusief inbus sleuteltje
- 2 stelplaatjes en bouten RVS - roestvast staal

optionele artikelen
5 40 040 rail-in wandbeugel hoogte verstelbaar

 Sc c
9 50 003     13,00 

attentie: onze rail-in systemen wandbeugels worden 
inclusief deze klembevestigingsset geleverd!

Fixatieset wastafelverstelset 999107
- toepasbaar op de wastafelverstelset 999107
-  deze fixatieset wordt aanbevolen indien 

rolstoelwastafel wordt bevestigd 
-  door middel van de kartelknoppen wordt de 

bevestiging gefixeerd
- 2 kartelknoppen RVS - roestvast staal

optionele artikelen
9 99 107 wastafelverstelset

 Sc c
9 99 107 B     11,00

Door & door unigreep
2 unigrepen door & door bevestigd op deur
ook in horizontale positie mogelijk, zie pag. 57
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