
ATLAS DOUCHE-BADWAGEN

De extra brede, elektrisch in hoogte 
verstelbare douche-badwagen. 
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Multifunctionele douche-badwagen met meer 
ruimte en comfort 

Specificaties
Afmetingen: (3 modellen) Light & Junior 2150 mm - Senior 2210 mm
Breedte: Light & Junior 810 mm - Senior 1020 mm
Hoogte: 535 - 835 mm
Max belastbaar gewicht: Light: 200 kg - Junior: 270 kg - Senior: 450 kg
Chassis/Frames: Gepoedercoat rvs
Wielen: Remmen en rijrichtingfixatie op alle 4 de zwenkwielen 
Bediening: Handbediening voor hoogteverstelling en kantelen
Matras, kussen: Vlamvertragend materiaal
Kantelverstelling: Handmatige kantelverstelling aan beide zijden, +/- 4 graden
Accu: Oplaadbaar 24 V, 14 Ah
Kussen: Klein hoofdkussen. Optioneel 2 trapeziumkussens

ATLAS

Atlas is een douche-badwagen die de zorgbehoevende meer ruimte en comfort biedt. Door de juiste afmeting-
en van de douchebrancard heeft de cliënt optimale bewegingsvrijheid. De douche-badwagen heeft een extra 
breed en extra lang ligvlak waardoor de (obese) zorgbehoevende optimaal verzorgd kan worden.

Atlas douche-badwagen is in drie modellen leverbaar:

- Atlas Senior (450 kg, extra breed en extra lang)  
- Atlas Junior (270 kg) 
- Atlas Light (200 kg)

Deze drie modellen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om te douchen, 
baden of als aankleed- of verschoningstafel. De douche-badwagen/douchebrancard wordt altijd geleverd in-
clusief oplader, matras, klein hoofdkussen en een afvoerslang. Optioneel zijn twee modellen trapeziumkussens 
mogelijk.

Atlas Light & JuniorAtlas Senior



Accessoires/Opties

• Rugleuning wigkussen, 15 graden en 30 graden. 
Verkrijgbaar in de kleur blauw en grijs.

• Matras kan worden geleverd in blauw en grijs.  

• Riemen/banden voor bevestiging van matras aan 
zijhekken.

• Langere afvoerslang 2,5 m, in plaats van standaard 
1 m.

Kenmerken
• De brancard wordt gemakkelijk en stil omhoog ge-

bracht door twee krachtige kolommen. Met de hand-
bediening bedient u de kanteling in beide richtingen 
en brengt de trolley omhoog en omlaag.

• De brancard kan eenvoudig gekanteld worden naar de 
“trendelenburg” positie.

• De in hoogte verstelbare brancard maakt comforta-
bel werken op de juiste hoogte voor de begeleider 
mogelijk. Er klinkt een signaal wanneer de brancard 
waterpas staat. 

• Bij transport door smalle deuropeningen kunnen de 
zijhekken kunnen worden ingeklapt waardoor de 
breedte van de brancard wordt gereduceerd.

• De brancard heeft rubberen stootwielen op alle vier 
de hoeken om muren en deuropeningen te bescher-
men.

Handig voetpedaal voor rechte besturing en 
remmen.

Stootbumpers op de hoekenAtlas met 2810 douchepaneel Oplaadbare accu

De Atlas douche-badwagen is elektrisch in hoogte verstelbaar. De hoog-laag verstelling wordt geactiveerd 
met de handbediening. Daarnaast kan de Atlas douche-badwagen/douchebrancard ook tot 4 graden gekan-
teld worden in de richting van het hoofd- of voeteneinde. Deze kanteling is onder andere prettig voor het 
afvoeren van het water. Door de Atlas iets schuin te zetten loopt het water makkelijk richting de afvoer. De 
hoog/laag slag van de Atlas douche-badwagen is van 535-835 mm, dit is gemeten op de bodemplaat van het 
ligvlak. Op deze bodemplaat ligt nog een matras.

Zijhekken
De zijhekken van de Atlas douche-badwagen kunnen zowel in een verticale als in een horizontale stand 
neergeklapt worden. Dit vergemakkelijkt en versnelt transfers. De horizontale stand van de zijhekken is prak-
tisch voor transfers van bijvoorbeeld bed naar douche-badwagen. Terwijl de verticale stand ideaal is wanneer 
er een directe transfer vanuit de rolstoel naar de douche-badwagen plaatsvindt. Voordat de Atlas douche-
badwagen verreden gaat worden, altijd eerst de zijhekken omhoog klappen. Wanneer de zijhekken in de 
standaardpositie (omhoog geklapt) staan, staan ze altijd schuin naar buiten. Bij het passeren van bijvoor-
beeld een deurdoorgang kunnen de zijhekken iets naar binnen geklapt worden, waardoor de douche-badwa-
gen smaller wordt. Bij Atlas Senior is het daarnaast mogelijk om het hoofdeindhek horizontaal te klappen. Dit 
is praktisch voor de zorgverlener om het haar van de zorgbehoevende te kunnen verzorgen.

• Zijhekken kunnen omlaag geklapt worden bij de trans-
fer en rechtop worden gezet bij het transport.

• De trolley is gemaakt van duurzaam gepoedercoat 
staal waardoor schoonmaken eenvoudig en efficiënt 
gaat.

• Het matras is gemakkelijk te verwijderen.

• Wordt geleverd met acculader, matras, kussen en 1 m 
standaard afvoerslang.



Modellen

Atlas Light tot 200 kg belastbaar Licht 810 x 2150 mm

Atlas Junior tot 270 kg belastbaar Standaard 810 x 2150 mm

Atlas Senior tot 450 kg belastbaar Extra breed & lang 1020 x 2210 mm

Afmetingen (standaard) in mm

Uw distributeur:
TR Care 
Arkeneel 4 
3905 NS Veenendaal
085 485 83 90
info@tr-care.nl
www.tr-care.nl

Atlas Light & JuniorAtlas Senior

Al 30 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het leveren, onderhouden en keuren van zorghulpmiddelen. Ons 
uitgebreide assortiment voor de gezondheidszorg bestaat uit o.m. in hoogte verstelbare badkamer- en 
keukenoplossingen, plafondtilliftsystemen, bedpanspoelers, douche-badwagens, verpleegmeubilair en 
patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Innovatie en pro-
ductontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen met toonaangevende 
producenten, zoals TR-Equipment AB, Patient Lifting Solutions, MediCasa, RehabCare en Discher. 
Heeft u specifieke wensen? Dan bent u bij TR-Care aan het goede adres.


