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COMFORT IN DE BADKAMER, MET OOG VOOR DESIGN
Wat zijn de mogelijkheden om de veiligheid van uw badkamer te verhogen en toch nog
comfortabel te maken? De badkamer is één van de eerste ruimtes die aangepast wordt om langer
zelfstandig te blijven wonen in uw eigen huis. Met behulp van ons hoog-laag sanitair bent u
ervan verzekerd dat uw badkamer aansluit op uw wensen en toekomstproof is!
Naarmate we ouder worden, worden we afhankelijker en hebben we meer en meer
hulpmiddelen nodig om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Ons totale sanitaire
programma is zeer flexibel, ruimtebesparend en biedt de gebruiker optimale bewegingsvrijheid.
Zo hebben alle wastafels geïntegreerde handgrepen en maximale vrije beenruimte. Met
de wastafel Swing is het zelfs mogelijk om direct na het gebruik van het toilet in één
vloeiende beweging handen te wassen, zonder dat men zich hoeft te verplaatsen. Optimale
bewegingsvrijheid dus.
Soms is een kleine aanpassing voldoende
Naast de sanitaire hulpmiddelen die wij u kunnen bieden, denken wij ook graag mee over hoe
wij uw badkamer efficiënter en veiliger kunnen inrichten met kleine aanpassingen. Met een paar
eenvoudige aanpassingen, zoals wandbeugels en douchezitjes, kunt u al snel het gebruik van de
badkamer veiliger en makkelijker maken.
Ons hoog-laag sanitair biedt veel mogelijkheden, waardoor wij altijd een passende oplossing
kunnen bieden voor onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgingstehuizen en
particuliere woningen.

Veilig en zelfstandig met de
juiste hulpmiddelen

EEN BADKAMER DIE AAN UW
WENSEN VOLDOET
EEN AANGEPASTE INRICHTING VAN DE
BADKAMER BEGINT BIJ EEN DESKUNDIG ADVIES
Als specialist in aangepaste en flexibele sanitaire hulpmiddelen zorgt TR-Care voor de
volledige inrichting van (zorg)badkamers. Vanaf de ontwerpfase tot montage. Of nu
gekozen wordt voor een volledig nieuwe inrichting van de badkamer of aanpassing van een
bestaande badkamer. Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over welke oplossingen er
mogelijk zijn!
Flexibel, ruimtebesparend en betrouwbaar
Voor een rolstoelgebruiker is persoonlijke verzorging niet altijd makkelijk, maar met de
juiste hulpmiddelen verhoogt u uw zelfstandigheid, zodat u minder hulp van anderen nodig
heeft.
Met de wastafel Swing is het bijvoorbeeld mogelijk om direct na het gebruik van het toilet
in één vloeiende beweging handen te wassen, zonder dat men zich hoeft te verplaatsen.
Daarnaast is de Swing ideaal voor rolstoelgebruikers omdat er onder wastafel voldoende
vrije ruimte is voor de rolstoel.

ROPOX, DE BESTE OPLOSSING
De sanitaire lijn van Ropox is speciaal ontwikkeld voor ouderen en mindervaliden. De hulpmiddelen
zorgen ervoor dat zij langer zelfstandig gebruik kunnen blijven maken van de badkamer. Het
assortiment bestaat uit hoog-laag wastafels, hoog-laag baden, hoog-laag toiletten, douchezittingen en
wandbeugels. Dit betekent dat wij de gehele badkamer voor u kunnen inrichten, precies zoals u dat
wilt.
Bij het inrichten van een badkamer is het essentieel om zoveel mogelijk steunpunten te hebben om
het risico op vallen te verminderen. Onze verschillende type wastafels met handgrepen bieden u deze
ondersteuning. De wastafels zijn leverbaar met een vaste hoogte, een handmatige verstelling (71-101
cm) of elektrische verstelling (71 tot 96 cm). Daarnaast bieden de toiletbeugels, wandbeugels en het
hoog-laag toilet ook optimale ondersteuning in de badkamer.
Met de ondersteunende hulpmiddelen van Ropox voelt u zich gegarandeerd veiliger en zelfstandiger in
de badkamer.

Het is voor ons van essentieel belang dat alle hulpmiddelen voldoen aan de wensen en eisen
van de gebruiker zodat de badkamer comfortabel én makkelijk te gebruiken is.
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ROPOX

SwingLine
• Speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers
• Het ontwerp biedt voldoende beenruimte onder de wastafel
• Geschikt voor zittende gebruikers, bijvoorbeeld bij het handen
wassen, tanden poetsen etc.
• De draaibare wastafel is toegankelijk van alle kanten
• Handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar
• Eenvoudig schoon te maken
• De Dock-in wordt aanbevolen om de wasbak vast te zetten

ROPOX

SupportLine
• Speciaal ontworpen voor personen die slecht ter been zijn
• Met geïntegreerde, ergonomische handgrepen voor extra
ondersteuning
• Handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaars
• Zijdelings verschuifbaar
• Het ontwerp biedt voldoende beenruimte onder de wastafel
• Eenvoudig schoon te maken

WASTAFELS

ROPOX

Andere wastafels
•
•
•
•
•
•

VOOR EEN ZELFSTANDIGER LEVEN
Een wastafel moet goed bereikbaar zijn, gebruiksvriendelijk en moet
ondersteuning bieden voor de gebruiker. Deze drie kernpunten staan
centraal bij Ropox. Om de wastafels zo gebruiksvriendelijk mogelijk te
maken, kan elke wastafel aangepast worden aan de individuele behoeften
van de gebruiker. Zo zijn de wastafels bijvoorbeeld in hoogte verstelbaar
(handmatig of elektrisch) en kunt u zelf kiezen aan welke kant u de
wastafel wilt. Afhankelijk van de badkamerinrichting kan de wasbak
links, in het midden of rechts gepositioneerd worden. Met de Ropox
Swing is het zelfs mogelijk om direct na het gebruik van het toilet in één
vloeiende beweging handen te wassen.
Daarnaast is het natuurlijk ook een groot voordeel dat u een stijlvol
badkamerinterieur krijgt, met prachtig ontworpen hulpmiddelen die
gemakkelijk schoon te maken zijn.

Basic
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Handmatig

Elektrisch

Voldoende beenruimte voor rolstoelgebruikers
Handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar
Eenvoudig schoon te maken
Keuze uit standaard, support of ziekenhuiswastafel **
Hoog-laag unit, met of zonder wastafel **
Met geïntegreerde veiligheidsstop *

VanityLine*

Stevige handgrepen
om uzelf veilig te
kunnen verplaatsen

StandardLine**
ziekenhuis wastafel

AdaptLine**

standaard wastafel

SlimLine**

support wastafel
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HOOG-LAAG TOILET

• Eenvoudige hoogteaanpassing voor een makkelijke toegang
tot het toilet
• Handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar
• Zorgt voor een ideale zithouding op het toilet
• Eenvoudig schoon te maken door het ergonomische ontwerp
met afgeronde hoeken
• Geïntegreerde in hoogte verstelbare toiletbeugels (optioneel)

ROPOX

TOILETBEUGELS
• Biedt ondersteuning en veiligheid bij het verplaatsen van en
naar het toilet
• De ovale vorm verlicht de druk op de handen en
onderarmen
• In hoogte verstelbaar op 2 hoogtes
• Eenvoudig schoon te maken

HOOG-LAAG TOILET
EN TOILETBEUGELS
VEILIG EN COMFORTABEL

Toiletbeugels voor meer
ondersteuning - van een zittende
naar een staande positie.

De meeste mensen willen zelfstandig blijven - vooral als het gaat om
persoonlijke verzorging en hygiëne. Dit is echter niet altijd mogelijk bij
lichamelijke beperkingen en het ouder worden. Wanneer u moeite heeft met
het (op)staan van het toilet, is een hoog-laag toiletsysteem de ideale oplossing.
Met een in hoogte verstelbaar toilet gaat u makkelijker zitten en staat u
makkelijker op. Met één druk op de knop gaat het toilet omhoog of omlaag. De
bijbehorende toiletbeugels kunnen u helpen om op te staan van het toilet en
 een
staande positie te bereiken. Hierdoor wordt uw toiletbezoek veiliger, maar ook
comfortabeler!
Met een in hoogte
verstelbaar toilet
gaat u makkelijker
zitten en staat u
makkelijker op.
8

De sta-op knoppen op de
toiletbeugels bieden verdere
ondersteuning bij het opstaan.

9

ROPOX

Douchezitting
•
•
•
•
•

Vermindert het risico op vallen
In hoogte verstelbaar (optioneel)
Antislip-zitting, met een groot oppervlak en een stevige grijprand
Duurzaam, isolerend materiaal dat niet koud aanvoelt op de huid
Armsteunen en zitting zijn opklapbaar, waardoor er meer ruimte
in de badkamer ontstaat

ROPOX

Wandbeugels/douchebeugels
• Verschillende afmetingen en designs
• Geeft een stevige grip en een uitstekende ondersteuning
• Eenvoudig schoon te maken

DOUCHESTRETCHER,
DOUCHEZITTING EN HOOG-LAAG BAD

ROPOX

Douchestretcher/aankleedtafel
• Eenvoudig in hoogte verstelbaar met behulp van een
handbediening
• De ligkussens hebben een zachte bovenzijde, comfortabel
om op te liggen
• Door de ergonomische vormen van de ligkussens, kan van
de douchestretcher in een handomdraai een aankleedtafel
gemaakt worden.
• Opklapbaar, waardoor ruimtebesparend
• Eenvoudig schoon te maken omdat de ligkussens te
verwijderen zijn
• Optioneel uit te breiden met rugverstelling en zijhekken.

VEILIG BADEN EN DOUCHEN
De combinatie van water, zeep en gladde tegels kunnen de
badkamer tot een onveilige ruimte maken. Vooral voor ouderen
en mindervaliden is er in de badkamer een verhoogd valrisico
aanwezig. Dat is de reden waarom Ropox stabiele hulpmiddelen
heeft ontworpen die de badkamer een stukje veiliger maken. De
wandbeugels en douchestangen bieden een stevige ondersteuning in
de badkamer en de douchezitting vermindert het risico van vallen
in de doucheruimte. De stretcher is ideaal voor zorgbehoevenden en
kan zowel als douchebrancard maar ook als aankleedtafel gebruikt
worden. Door de ergonomische vormen van de ligkussens, kan van
de douchestretcher in een handomdraai een aankleedtafel gemaakt
worden.
Eenvoudig & mooi design
De Ropox douchehulpmiddelen worden ontworpen in een elegant en
eenvoudig ontwerp dat past bij de overige hulpmiddelen. Bovendien
is het zeer makkelijk te onderhouden en schoon te maken.
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Bad

• Eenvoudig in hoogte verstelbaar met behulp van een
handbediening
• Door de hoogteverstelling van het bad, kan de gebruiker
makkelijker in en uit bad stappen
• Uit te breiden met een douchestretcher
Een douchezitting
vermindert het risico
van vallen
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STEUN

VEILIG EN COMFORTABEL IN JE EIGEN BADKAMER

VERSTELBARE AANPASSINGEN

Het is belangrijk om uw badkamer te voorzien van de juiste ondersteunende
hulpmiddelen, maar ook andere aspecten moeten in overweging worden genomen:
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u douchesteunen in de badkamer nodig voor ondersteuning?
Heeft u een in hoogte verstelbaar toilet en wastafel nodig?
Kunt u in een staande positie douchen of heeft u een douchezitting nodig?
Heeft u toiletbeugels nodig ?
Heeft u meer hulp nodig dan toiletbeugels om te kunnen zitten en opstaan van
het toilet?
Zou het een voordeel zijn als u uw handen kunt wassen terwijl u op het toilet zit,
zonder dat u naar de wastafel hoeft te gaan?
Hoe zorgt u voor optimale vrije ruimte voor een rolstoelgebruiker?

Wanneer de badkamer is ingericht met flexibele en gebruiksvriendelijke
hulpmiddelen, zult u zich veiliger en zelfstandiger voelen. Voor veel mensen neemt
hierdoor de kwaliteit van het dagelijkse leven in de badkamer toe.
ROPOX is trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren!

EEN VEILIGE BADKAMER

INTERIEUR BADKAMER
De badkamer is één van de gevaarlijkste ruimtes in huis, zeker voor ouderen en mindervaliden. Het
is belangrijk om deze zo veilig mogelijk te maken. Er zijn meerdere aanpassingen mogelijk om de
ideale aangepaste badkamer samen te stellen. Naast de juiste hulpmiddelen is het interieur ook een
belangrijk onderdeel.
Ropox adviseert om de muren achter de badkamermeubelen en kasten in een contrasterende kleur
(max. 2 verschillende) te verven. Hierdoor is het voor slechtzienden gemakkelijker om zich te
oriënteren. Kies ook bij voorkeur een vloertegel in een lichte kleur. Een vloer met slechts één effen
kleur maakt het gemakkelijker voor bijvoorbeeld mensen met dementie om zich in de kamer te
oriënteren. Donkere vlekken in de vloer kunnen zij waarnemen als gaten.
Gebruik antislip linoleum op de vloer. Dat maakt de kamer veiliger - zelfs als de vloer nat is.
Kies een schuifdeur voor rolstoelgebruikers en voor mensen met dementie een traditionele deur.
Zij kunnen moeite hebben met een schuifdeur. Schilder de deur in een andere kleur dan de muren.
Het is dan namelijk gemakkelijker voor slechtzienden en mensen met dementie om de deur te
onderscheiden.
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ONTWERP BADKAMER

Toilet voor rolstoelgebruikers
Met de juiste Ropox hulpmiddelen kan de ruimte worden
verkleind met 1,3 m2 in vergelijking met een standaard badkamer.

Toilet voor mensen die slecht ter been
zijn/ouderen

WASTAFEL SWING

Toilet voor rolstoelgebruikers die hulp van
een verzorger nodig hebben
Met de juiste Ropox hulpmiddelen kan de ruimte worden
verkleind met 1,7 m2 in vergelijking met een standaard
badkamer.

DOUCHESTRETCHER/AANKLEEDTAFEL

De Swing is een compacte wastafel, wat haar ideaal maakt voor kleine ruimtes. Vooral voor rolstoelgebruikers is deze wastafel perfect, omdat deze op verschillende hoogtes ingesteld kan worden. De (rolstoel)
gebruikers kunnen de wastafel zittend gebruiken, waarmee het risico op vallen wordt geminimaliseerd.
Dankzij de beweegbare wastafel hebben rolstoelgebruikers meer bewegingsvrijheid om de rolstoel te manoeuvreren in de badkamer.

WASTAFEL SUPPORT

De wastafel Support is de ideale oplossing voor gebruikers die geen hulp nodig hebben bij het handen wassen, bij het gebruik van het toilet en bij het douchen. De wastafel Support is in hoogte verstelbaar, zijwaarts
verschuifbaar en eenvoudig schoon te maken. De stevige en geïntegreerde handgrepen bieden de gebruikers veiligheid en het minimaliseert het risico op valincidenten. De toiletbeugels zijn ontworpen met twee
geïntegreerde hoogtes die een stevige ondersteuning bieden bij gebruik van het toilet.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE, WWW.ROPOX.NL
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OVER ROPOX
VRIJHEID EN ZELFSTANDIGHEID
Twee kernwoorden die centraal staan in onze visie en de basis in de ontwikkeling van
onze zorghulpmiddelen sinds de oprichting van ROPOX in 1962.
Ropox is producent van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Daarnaast
is Ropox op het gebied van hulpmiddelen één van ’s werelds toonaangevende
specialisten.
Ropox levert hulpmiddelen voor ergo- en fysiotherapie en voor revalidatiecentra. De
producten van Ropox worden over de hele wereld erkend en gewaardeerd door hun
hoge kwaliteit, flexibiliteit en toegankelijkheid.
Ropox heeft 60 werknemers en is vertegenwoordigd op vier continenten. Al meer dan
50 jaar heeft Ropox een breed scala aan producten voor mensen met een beperking.

ROPOX (EET)TAFEL

ROPOX KEUKEN

ROPOX BADKAMER

ROPOX VERZORGINGSTAFEL

IN HOOGTE
VERSTELBARE (EET)TAFELS

FLEXIBELE EN
IN HOOGTE VERSTELBARE
KEUKENS

IN HOOGTE
VERSTELBARE SANITAIRE
HULPMIDDELEN

DE JUISTE
VERZORGINGSTAFEL VOOR
IEDERE BEHANDELING
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