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Hygiene Equipment 
Designed for PeopleTR 1700

Bad

TR 1700 Het ruimtebesparende bad
TR 1700 is speciaal ontworpen voor kleinere ruimtes zonder 
concessies te hoeven doen qua functie en efficiëntie.
Ideaal voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en privéwoningen 
die weinig ruimte hebben en toch een volledig functionerend 
bad nodig hebben.

Het bad gaat omhoog en omlaag zodat de 
ideale werkhoogte voor de begeleider gevonden 
kan worden, Daardoor worden zwaar tillen en 
bukken, vermoeidheid en het risico op rugletsel 
verminderd.
Door de vrije ruimte onder het bad kunnen veel 
verschillende soorten liften worden gebruikt en 
is de vloer eenvoudig schoon te maken
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Features
• De TR 1700 gaat stil en snel omhoog. De handbediening voor het
omhoog en omlaag brengen kan aan beide zijden van de badkuip
worden bediend.
• Een pop-up afvoer sluit en opent door aan het overloopventiel te
draaien. U hoeft niet met uw handen in het water hiervoor.
• De af fabriek gemonteerde thermostaat regelt zowel de badvulling
als de douchewatertemperatuur.
• De douchehandgreep heeft een zacht rubberen uitlaatmondstuk
dat gemakkelijk schoon te maken is en zorgt voor een comfortabele
en zachte waterafgifte,
• Het bad is gemaakt van glasvezel gelcoat en het frame en de
panelen zijn gemaakt van gepoedercoat staal.
• De afvoer kan aan de vloer of aan de muur worden bevestigd.
• Verstelbare poten verhogen de veiligheid en het comfort bij
oneffen vloeroppervlakken.
• Verschillende kleuropties zijn beschikbaar voor zijpanelen en
poten om aan individuele wensen te voldoen.

TR 1700 heeft verstelbare poten die de 
veiligheid en het comfort verhogen bij 
oneffen vloeroppervlakken.

Afmetingen (mm)

Specificaties

Lenge 1685 mm (66”)

Breedte 695 mm (27”)

Hoogte 660 - 960 mm (26” - 38”)

Snelheid, zonder belasting1   6 mm/s

Max. werkbelasting 150 kg (330 lbs)

Stroomtoevoer 230 V, 50 Hz

Opties Kan worden geleverd zonder 
thermostaat en douche

Gewicht (leeg) ca. 70 kg

TR 1700 wordt geleverd met een 
thermostaat die zowel de badvulling 
als de handdouche regelt.

De hoogteverstelling van de TR 1700 
wordt bediend met een handbediening 
die vanaf beide zijden van het bad kan 
worden bediend

Toepassingsvoorbeelden
Geïntegreerd met de TR 9651 
mobiele badlift zorgt het systeem 
voor veilig verplaatsen en verzorgen 
voor zowel cliënt als begeleider. 
Tijdens het baden zal de cliënt het 
comfort en de veiligheid van de stoel 
ervaren. 

Neem voor meer informatie 
over aangepaste kleuren 
neemt u contact op met uw
TR vertegenwoordiger.
Elke RAL-kleur is mogelijk.




