
Hoog-laag bad 
Swing



Comfort en veiligheid voor personen 
die beperkt zijn in hun mobiliteit 

Het innovatieve Swing zit- & ligbad is een 
gebruiksvriendelijk en comfortabel 
alternatief voor standaard badsystemen. 
Swing zit- & ligbad met geïntegreerde 
zijdeur maakt het mogelijk om vanaf de 
zijkant in het bad te stappen. De 
vormgeving van Swing onderscheidt zich 
door comfortabele, naar het lichaam 
gevormde contouren en een prettige 
hoofdondersteuning. Swing zit- & ligbad 
is standaard voorzien van een elektrische 
kantelverstelling. Met een druk op de 
knop kantelt de badkuip naar de 
gewenste stand voor de verzorgende, 
zodat de rug minder wordt belast.  

In de gekantelde stand wordt de cliënt 
optimaal ondersteund en kan de 
verzorgende hem/haar zonder onnodige 
inspanning wassen en verzorgen. 



Hoe werkt het? 

Terwijl de zijdeur geopend is, laat u het bad bij de voetenruimte vollopen. Zodra de cliënt op 
de zitplaats in het bad heeft plaats genomen, doet u de deur dicht en bedient u de knop 
waarmee u de badkuip kunt kantelen. De badkuip gaat dan naar de ligstand, waardoor het 
water uit de voetenruimte zachtjes om de cliënt heen stroomt.  

De vrije ruimte onder Swing zit- & ligbad is voldoende om de cliënt eventueel met een 
passieve tillift in het bad te helpen. 

Werking van het Swing bad 



 

Hoog-laag bad Swing

Badkuip en bekleding Glasvezelversterkt polyester met coating 

Deurframe Aluminium profielen 

Badframe Roestvaststaal 

Elektriciteit Aansluitingen en transformator in waterdichte 
behuizing (beschermingsgraad IP 68) 

Gewicht leeg bad 140 kg 

Specificaties 

• Dubbel geremde wielen met RVS lagering
• Afneembare en in de hoogte verstelbare voet- en kuitsteun
• Afneembare en in hoogte verstelbare hoofdsteun
• Compact
• Uitstekend manoeuvreerbaar
• Geschikt voor natte ruimte
• Afneembare beensteunen
• De Swing is uitgerust met een thermostaatmengkraan en een handdouche met 

instelbare waterstraal. De thermostaat beschikt over een beveiliging tegen hoge 
temperaturen, die voldoet aan de meest recente Europese normen.

Opties 

• Elektrisch in hoogte te verstellen

• Whirlpool met 10 sproeimondjes die warme lucht blazen. De whirlpool wordt 
gebruik voor stimulatie en ontspanning

• Desinfectie-unit, ingebouwd in het bad

• Automatische badvulstop

Technische gegevens 



 

 
Afmetingen 



 Contactgegevens 

Adres 

Arkeneel 4 
3905 NS Veenendaal 

Contactgegevens 

Telefoon: 085-4858390 
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl
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