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HOOG-LAAG KEUKENS

ZELFSTANDIGHEID EN 
VRIJHEID IN DE KEUKEN
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DE KEUKEN IS BELANGRIJK IN HET DAGELIJKS LEVEN!
Koken en andere keukenactiviteiten zijn belangrijke ingrediënten in ons dagelijkse leven. De missie van 
Ropox is dat iedereen zelfstandig en veilig van zijn eigen keuken gebruik kan maken, zonder daar te veel 
moeite voor hoeven te doen. Ook als u in een rolstoel zit of last heeft van rugklachten. Wij laten u graag 
zien dat Ropox alles in huis heeft om, samen met u, uw aangepaste droomkeuken te realiseren. 

Kwaliteit & betrouwbaarheid
De kwaliteit van de Ropox is hét geheim waardoor gebruikers over de hele wereld al meer dan 35 jaar 
genieten van de flexibiliteit en toegankelijkheid van de Ropox keukensystemen. De frames zijn 100% 
onderhoudsvrij en bieden voor iedere situatie een passende oplossing. Op deze manier kan iedereen 
deelnemen aan de dagelijkse keukenactiviteiten!

”Geniet van uw keuken –of u nou groot of klein bent, zit of staat.”
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”Geniet van uw keuken –of u nou groot 
of klein bent, zit of staat”
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Ons team staat klaar om u te helpen en te begeleiden. Samen met u ontwerpen wij een 
keuken waarin de bestaande ruimte optimaal benut wordt. Vanaf de eerste fase denken 
wij graag met u mee, hierbij zult u onze jarenlange ervaring waarderen. Samen stemmen 
wij uw wensen en behoeften af en zorgen we ervoor dat het eindresultaat perfect is!

De multifunctionele keukens van Ropox zijn ideaal voor particulieren, speciale scholen, 
verzorgingstehuizen en privé-verzorgingstehuizen. Voor elke situatie is er een passende 
oplossing. 

De hoogteverstelling kan zowel handmatig als elektrisch uitgevoerd worden d.m.v. 
knoppen of een infrarood afstandsbediening. De techniek van de verstelbare werkbladen 
kan in z’n geheel worden weggewerkt door middel van twee voor elkaar schuivende 
decor panelen. De hoog-laag systemen zijn eenvoudig aan te brengen, stabiel en veilig en 
worden van hoogwaardig materiaal gemaakt. 
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DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Geremde zwenkwielen
Ook voor op maat gemaakte oplossingen 
bent u bij ons aan het juiste adres

Ideaal als eet- en werktafel

DE MULTIFUNCTIONELE 
KEUKEN

ROPOX

4Single frame 
• Ideaal voor het hele gezin - volwassenen, kinderen en rolstoelgebruikers.
• Kan worden gebruikt voor verschillende activiteiten in de keuken.
• Beschikbaar in 2 hoogtes van 300 mm (550-850, 650-950 mm).
• Pas de hoogte eenvoudig aan met een druk op de knop of met behulp van een handgreep of afstandsbediening.
• We maken het frame van elk keukenblad of eettafel op maat - tot 3000 x 2000 mm.
• Kookplaten en wastafels kunnen indien nodig worden geïntegreerd.
• Oplaadbare accu zodat u de tafel in meerdere ruimtes in het huis kunt inzetten.
• Volledig opgeladen accu kan tot 3 maanden meegaan.
• Maximale belasting 150 kg (250 kg zware versie).
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Hoog-laag keukenbladen

De FlexiCorner is geschikt voor gebruik door één 
persoon

Twee afzonderlijke hoog-laag keukenbladen, 
ideaal voor twee personen. Decor panelen voor het verbergen van het leidingwerk.
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ROPOX

FlexiElectric/FlexiManual/FlexiCorner
•  FlexiElectric is het juiste frame wanneer er vaak gebruik wordt   
 gemaakt van de hoog-laag verstelling.
 FlexiManual is geschikt wanneer er minder vaak gebruikt wordt   
 gemaakt van de hoog-laag verstelling. 
• Ideaal voor privéwoningen, scholen, opleidingskeukens,   
 verzorgingstehuizen, privéverzorgingstehuizen etc.
• Vrijwel alle typen keukenbladen kunnen op de frames worden   
 gemonteerd, lengte 600 - 3000 mm.
• De FlexiCorner is geschikt voor gebruik door één persoon en kan   
 een maximale grootte hebben van 3000x3000mm.
• Wastafels en kookplaten kunnen in het werkblad worden   
 geïntegreerd.
• Eenvoudig in hoogte aan te passen, handmatig of elektrisch.
• Decor panelen verkrijgbaar voor het verbergen van het   
 leidingwerk.
• Voor extra veiligheid adviseren we om altijd een veiligheidsstop te  
 plaatsen bij de elektrische versie.
• Smartboxen worden gebruikt om veiligheidssystemen aan elkaar   
 te koppelen (keukenkastjes en werkblad)

• FlexiBasic is geschikt wanneer er af en toe gebruikt wordt ge 
 maakt van de hoog-laag verstelling. 
• Slimme oplossing voor woningen of zorginstelling waar zich  
 meerdere keukens bevinden.
• Hoogteverstelling van 300 mm tot lengtes van 3000 mm
 (wastafels en kookplaten kunnen worden geïntegreerd). 

ROPOX

FlexiBasic

ROPOX

Werktafels
• Geschikt wanneer er zelden gebruikt wordt gemaakt van de  
 hoog-laag verstelling.
• Vereist twee mensen om het werkblad op te tillen en in 
 hoogte te verstellen.

Met de hoog-laag keukenbladen kunt u voor elke keukenactiviteit 
precies de juiste hoogte instellen. Denk bijvoorbeeld aan het kneden van 
deeg, het roeren in pannen of het wassen van groentes. De hoog-laag 
verstelling zorgt ervoor dat u elke handeling optimaal uit kunt voeren, 
en dat terwijl u overal goed bij kunt.

Het is een groot voordeel wanneer u het werkblad van de keuken in 
hoogte kunt verstellen, vooral wanneer u rolstoel gebonden bent. Het 
bevordert uw vrijheid en zelfstandigheid, zodat u optimaal gebruik 
kunt maken van de keuken. De frames zijn ontwikkeld met extra veel 
beenruime om makkelijk te bewegen. De hoog-laag keukenbladen zijn 
daardoor een ideale oplossing voor de (rolstoel) gebruikers! 

ONTDEK HET GEMAK VAN EEN 
HOOG-LAAG KEUKEN
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ROPOX

VertiInside 
•   Gemonteerd in de kast (standaardbreedte tussen 400-1000 mm).
•   Een ideale oplossing voor bestaande keukenkasten.
•   Het hoog-laag systeem is onzichtbaar vanaf de buitenkant.
•   495 mm verstelbaar (naar beneden).
•   Maximale belasting 80 kg.
•   In hoogte verstelbare latten.
•   Verlichting (spotjes) kan worden geïntegreerd in de onderste plaat.

ROPOX

Diagonaal
•  Past zich aan in een diagonale beweging - 430 mm omlaag, 
 180 mm naar voren.
•  Framediepte slechts 115 mm.
•  Het frame is verkrijgbaar in twee modellen voor kastbreedtes  
 vanaf 400-1200 en 1300-1800mm.
•  Maximale belasting 120 kg en 220 kg.
•  Verlichting (spotjes) kan worden geïntegreerd in de onderste  
 plaat.

•  Volledige keukenkast in hoogte verstelbaar.
•  300 mm verstelbaar (naar beneden).
•  Het hoog-laag systeem is onzichtbaar vanaf de buitenkant.
•  Framediepte slechts 50 mm.
•  Het frame is verkrijgbaar in twee modellen voor kastbreedtes  
 vanaf 400-1200 en 1300-1800mm.
•  Maximale belasting 80 kg en 120 kg.
•  Veiligheidsstop kan op de keukenkast worden geïnstalleerd 
•  Verlichting (spotjes) kan worden geïntegreerd in de onderste  
 plaat.

ROPOX

VertiElectric

• Handmatig in hoogte verstelbaar, geschikt voor incidenteel  
 gebruik
•  Geschikt wanneer er zelden gebruikt wordt gemaakt van de  
 in hoogte verstelbare keukenkasten. De keukenkasten  
 dienen te worden opgetild en op een andere hoogte   
 geplaatst te worden.
•  Gemonteerd op de achterkant van de kasten en daarom  
 onzichtbaar.
•  De hoogteverstelling van de keukenkasten is mogelijk met  
 een interval van 42mm. 
•  Maximale belasting 90 kg.

ROPOX

Beugels voor keukenkasten

In een keuken die door verschillende mensen wordt gebruikt, zowel staand als 
zittend, kan het nodig zijn dat de keuken doorlopend in hoogte versteld moet kunnen 
worden. In andere situaties moet een aangepaste keuken misschien wel gedeeltelijk 
verstelbaar zijn en gedeeltelijk ook weer niet. 
En in sommige gevallen is het voldoende dat alleen de keukenkasten verstelbaar zijn. 

Vesrtelbare keukenkasten
De hoog-laag keukenkasten van Ropox zijn ideaal voor rolstoelgebruikers, omdat 
op deze manier elk keukenkastje goed bereikbaar is. De oplossing die u kiest voor 
de keukenkasten hangt onder andere af of u zittend of staand gebruikt maakt van 
de keuken. Wellicht brengt de verticaal beweegbare keukenkasten alles binnen 
handbereik. Voor nog meer gebruiksgemak brengt de Diagonal de volledige 
keukenkast eerst naar beneden en vervolgens naar voren. Met een simpele druk op 
de knop kan de hoogte eenvoudig worden aangepast. Een veiligheidsstop onder de 
keukenkasten zorgt ervoor dat er niets klem komt te zitten tussen de keukenkast en 
het keukenblad. 

Voor elke situatie hebben wij de juiste oplossing, passend bij uw wensen en 
behoeften! 9

VERSTELBARE KEUKENKASTEN

Ropox keukenkasten

(elektrische, verticale hoogteverstelling)

(elektrische, verticale hoogteverstelling)

(elektrische, diagonale hoogteverstelling)

Veiligheidsstop in combinatie met spotjes

Drukknoppen voor de hoog-laag verstelling
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ADVIES & ONTWERP OPTIMALE WERKHOOGTES IN DE KEUKEN

ROPOX KEUKENKASTEN
• Twee mensen kunnen naast elkaar werken. 
• Veel ruimte voor assistentie van anderen.

ROPOX adviseert om onder alle 
Ropox-keukenkasten een eiligheidsstop 
te monteren, zodat er niets klem komt 
te zitten tussen de keukenkast en 
het werkblad. Nog beter is het als de 
keukenkasten via smartboxes worden 
aangesloten op de keukenbladen. 
Hiermee is het risico op beklemming 
minimaal, vooral wanneer het werkblad 
zich in een hogere positie bevindt.

De Ropox Smartboxes verkleinen het 
risico van beklemming tussen 2 in 
hoogte verstelbaar werkbladen, die 
naast elkaar zijn geïnstalleerd. Daarbij 
is het van belang dat de zijkanten en 
de voorkanten van het werkblad niet 
uitsteken.

De Ropox-veiligheidsstrips zorgen 
ervoor dat werkbladen niet alleen stop-
pen, maar ook direct een omgekeerde 
beweging maken.

• Mensen met lichamelijke beperkingen aan twee kanten steun  
 van de keukenbladen.
• Twee grote, onafhankelijke werkplekken.
• Ropox adviseert om de wastafel- en het kookgedeelte aan   
 dezelfde kant te monteren.

• Zittende en staande gebruikers kunnen onafhankelijk van  
 elkaar werken. 
• Ideaal voor rolstoelgebruikers.  
• Een L-vormige keuken zorgt voor veel vrije ruimte in de  
 keuken.

• Veel werkruimte. 
• Ideaal voor rolstoelgebruikers.  
• Een U-vormige keuken zorgt voor veel vrije ruimte in de  
 keuken.

KEUKEN MET ÉÉN KEUKENBLAD
Rolstoelgebruiker: 700-800mm
Oudere: 850mm
Volwassene: 900-950mm

OPTIMALE WERKHOOGTES

KEUKEN MET TWEE KEUKENBLADEN

L-VORMIGE KEUKEN

U-VORMIGE KEUKEN

Ropox DiagonalRopox VertiElectric

VEILIGHEID ALS AANDACHTSPUNT

Ropox VertiInside
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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. 

Voor meer informatie kunt u op onze website kijken: www.ropox.nl

ROPOX (EET)TAFEL

IN HOOGTE 
VERSTELBARE (EET)TAFELS

ROPOX KEUKEN

FLEXIBELE EN 
IN HOOGTE VERSTELBARE 

KEUKENS

ROPOX BADKAMER

IN HOOGTE 
VERSTELBARE SANITAIRE 

HULPMIDDELEN

ROPOX VERZORGINGSTAFEL

DE JUISTE 
VERZORGINGSTAFEL VOOR 

IEDERE BEHANDELING

ROPOX A/S · FARADAYSTRAAT 17 ·  6718 XT EDE - NEDERLAND

TEL: +31 (0)85 485 8390 ·  INFO-NL@ROPOX.COM · WWW. ROPOX.NL
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