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Jill

Douchestoel

totale breedte: 510 mm
totale lengte: 370 mm
zithoogte: 360 - 510 mm
zitbreedte: 510 mm

Easy life

Al onze douche stoelen zijn ideaal voor gebruik in
de douche, bad, badkamer of andere vochtige
omgevingen.

De speciaal ontworpen rubbers aan het uiteinde
van elke poot zuigen zichzelf vast aan het 
oppervlak en zorgen voor veiligheid en stabiliteit.

Jinny

Douchestoel

totale breedte: 350 mm
totale lengte: 350 mm
totale hoogte: 330 - 510 mm
diameter zitvlak 320 mm
gewicht: 1,5 kg
gebruikersgewicht  : 150 kg

Badstoelen
blauw wit

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
4
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Sidney

Badkamerstoel met uitsparing 
ter ondersteuning van het toiletgebruik.

totale breedte: 500 mm
totale lengte: 520 mm
totale hoogte: 340 - 440 mm
zitbreedte: 410 mm
gewicht: 2 kg
gebruikersgewicht  : 150 kg

Badstoelen
wit

blauw wit

Lory

Zowel Lola (volgende pagina) als Lory zijn twee 
handige, in hoogte regelbare badkrukken met 
rubberen voeten.

Door een simpele druk op de knop past u de
zithoogte aan tot de gewenste hoogte. 
Voor het opbergen kunnen de 4 poten maximaal 
ingeschoven worden zodat deze badkruk weinig
plaats in beslag neemt.

totale breedte: 450 mm
totale lengte: 450 mm
zithoogte: 360 - 520 mm
zitbreedte: 450 mm
gewicht: 2,10 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 5
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blauw wit

Lilly

Al onze douche stoelen zijn ideaal voor 
gebruik in de douche, bad, badkamer 
of andere vochtige omgevingen.

De speciaal ontworpen rubbers aan 
het uiteinde van elke poot zuigen zichzelf 
vast aan het oppervlak en zorgen 
voor veiligheid en stabiliteit.

Badstoelen

6

Kate

De transferbanken Kate en Katy vereenvoudigen
uw dagelijkse transfers van uw rolstoel naar uw
bad of douche. Eveneens uitgerust met rubbers
die zich vastzuigen en zorgen voor veiligheid en
stabiliteit. 

De metalen armsteun laat zich zowel links als
rechts plaatsen naargelang uw wensen.   

totale breedte: 830 mm
totale lengte: 610 mm
totale hoogte: 800 - 910 mm
zithoogte: 470 - 580 mm
zitbreedte: 690 mm
gewicht: 4,5 kg
gebruikersgewicht  : 150 kg

wit

Lola

totale breedte: 450 mm
totale lengte: 450 mm
totale hoogte: 620 - 790 mm
zithoogte: 360 - 520 mm
zitbreedte: 450 mm
zitdiepte: 340 mm
gewicht: 2,85 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

wit

totale breedte: 510 mm
totale lengte: 430 mm
totale hoogte: 730 - 870 mm
zithoogte: 360 - 510 mm
zitbreedte: 510 mm
gewicht: 3 kg
gebruikersgewicht  : 150 kg

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
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Melbourne

Badkamerstoel met rug en 
uitsparing ter ondersteuning 
van het toiletgebruik.

totale breedte: 480 mm
totale lengte: 560 mm
totale hoogte: 720 - 820 mm
zithoogte: 340 - 440 mm
rughoogte: 370 mm
zitbreedte: 410 mm
gewicht: 2,8 kg
gebruikersgewicht  : 150 kg

Laly

Functionele bad- of douchestoel.
Eenvoudig in onderhoud en na 
gebruik eenvoudig opvouwbaar.

De poten zijn in hoogte regelbaar
afhankelijk van uw lichaamslengte.

totale breedte: 510 mm
totale lengte: 570 mm
totale hoogte: 880 - 1000 mm
zithoogte: 370 - 530 mm
zitbreedte: 420 mm
gewicht: 3,8 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

blauw wit

wit

Badstoelen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 7
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8

Rug in PU materiaal

Aanpasbare hoofdsteun

Zijdelingse ondersteuning Veiligheidsstang

Zit in PU materiaal

Afneembare gelpads

Veiligheidsgordel

Aparte remmen op de 4 wielen
enkel voor het model met 5” wielen

Aanpasbare zithoogte (515 - 605 mm)
enkel voor het model met 5” wielen

Toiletemmer
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Pluo model met 5” wielen

Pluo model met 24” wielen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 9

wit

Badstoelen
Pluo

De Pluo is een comfortabele, hygiënische en 
moderne douchestoel. De zit- en rugleuning zijn 
van zachte comfortabele plastic gemaakt die 
makkelijk afwasbaar is. Voorzien van een specifieke
zithoogte zodat hij boven de meest gangbare WC’s
kan worden gereden. Met zijn blauwe en witte kleuren
heeft de Pluo ook een eigentijdse en verfrissende look. 

totale breedte: 570 mm (668 mm met 24” wielen)
totale lengte: 720 mm (910 mm met 24” wielen)
zithoogte: 515 mm
zitbreedte: 480 mm
gewicht: 9,7 kg (14 kg met 24” wielen)
gebruikersgewicht  : 150 kg

Toebehoren zie pagina 8
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Grace

De Grace zit is voorzien van twee handgrepen 
en een rugplaat om aan de muur te bevestigen.
Daardoor kan dit model eenvoudig 
omhooggeklapt worden. 

De poten zijn in hoogte regelbaar afhankelijk 
van uw lichaamslengte.

totale breedte: 480 mm
totale lengte: 410 mm
totale hoogte: 420 - 530 mm
zithoogte: 380 - 490 mm
zitbreedte: 480 mm
gewicht: 3 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

360°

Voor gebruik op alle soorten stoelen of 
ondergronden waardoor de gebruiker 
360° kan draaien.

zitvlak diameter: 400 mm
dikte: 50 mm
gewicht: 1,5 kg
gebruikersgewicht  : 120 kg

   Twist

wit

Badhulpen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
10
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Vera

Transferbord met 360° 
met ronde draaischijf

totale breedte: 350 mm
totale lengte: 730 mm
totale hoogte: 100 mm
zitdiameter: 325 mm
gewicht: 3,75 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

Vicky

Transferbord

totale breedte: 350 mm
totale lengte: 730 mm
totale hoogte: 100 mm
gedemonteerde hoogte: 40 mm
binnenbreedte badkuip: 560 - 680 mm
gewicht: 2,65 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

wit

wit

Badhulpen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 11
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Paris

Een draaiende badstoel (360°) voor 
het vereenvoudigen van transfers. 
Met een universeel bevestigingssysteem 
en een anti-slip zitvlak voor een betere 
veiligheid en stabiliteit.

totale breedte: 721 mm
binnenbreedtes bad: 560 - 660 mm
totale lengte: 515 mm
totale hoogte: 560 mm
rughoogte: 325 mm
zitbreedte: 410 mm
gewicht: 6,65 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

Magda

Een draaiende badstoel (360°) voor het vereenvoudigen 
van transfers. Met een universeel bevestigingssysteem 
en een anti-slip zitvlak voor een betere veiligheid 
en stabiliteit.

totale breedte: 735 - 785 mm
lengte: 535 mm
totale hoogte: 530 mm
zitbreedte: 440 mm
zitdiepte: 380 mm
rughoogte: 340 mm
gewicht: 4,2 kg
gebruikersgewicht  : 130 kg

wit

blauw

Badhulpen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
12
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Ivy

Een functionele en robuuste badhandgreep
die u de extra veiligheid en stabiliteit geeft 
bij het in-    en uitstappen van uw bad. 
Eenvoudig te monteren en installeerbaar 
op de meeste badmodellen door de 
variabele breedte instelling van de greep.

740 mm

Iris

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 13
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Izzie 800

Izzie 600

Izzie 450

Izzie 400

Izzie 300

Izzie 300  400  450   600  800 
0,4  0,45  0,50  0,55  0,75 kg

Izzie

De badkamer handgrepen zijn beschikbaar in 
verschillende lengtes, varierend van 300 tot 800 mm.
Met uitzondering van het model  Izzie R en Izzie L,
dewelke handgrepen in L-vorm zijn. Ontworpen als 
algemene steunelementen zijn ze overal bruikbaar 
met inbegrip van vochtige omgevingen.

70 mm

Ina

De badkamer handgrepen zijn beschikbaar
in verschillende lengtes, varierend van 300
tot 600 mm. Ontworpen als algemene
steunelementen zijn ze overal bruikbaar met
inbegrip van vochtige omgevingen.

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Handgrepen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
14
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Wegklapbare
armsteunen

 totale
lengte

820

totale
hoogte

950

totale
breedte

560

zitbreedte

420

zithoogte

528

hoogte
armsteunen

226

zitdiepte

420

rughoogte

375

totaal 
gewicht

13

gebruikers
gewicht

120

Deze nachtstoel in roestvrij staal beschikt over 4 wie-
len waarvan 2 kunnen afgeremd worden. Hij is tevens
makkelijk afwasbaar en combineert een tijdloos design
met wegklapbare armsteunen, wegklapbare en 
afneembare voetsteunen en een afneembare kuitband.

Afneembare en 
wegklapbare beensteunen

Afneembare 
kuitsteun uit 1 stuk

Zachte, afwasbare
kunstlederen zit

Kunststof emmer met deksel en handgreep

4 zwenkwielen
waarvan 2 
met remmen

Afneembare
rug

In diepte aanpasbare
voetsteunen

C27
blauw

139 E

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 15
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 totale
lengte

610

totale
hoogte

835

totale
breedte

610

zitbreedte

445

zithoogte

500

hoogte
armsteunen

220

zitdiepte

470

rughoogte

380

totaal 
gewicht

8,7

gebruikers
gewicht

120

Opklapbare en afneembare zit voor 
eenvoudige transfers van de emmer.

Verwijderbare, kunstof
emmer met deksel

Zachte rubberen
voeteinden

Opgevulde, zachte 
kunstlederen armsteunen

Zachte, afneembare en
afwasbare kunstlederen zit

Deze tijdloze en klassieke nachtstoel in roestvrij staal 
is zeer stabiel en kan tevens gebruikt worden als een 
normale stoel. De kunststof lederen bekleding is 
afwasbaar en gemakkelijk in onherhoud. 
Compleet met een verwijderbare emmer met deksel.

C26
jagersgroen

9062

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
16
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 totale
lengte

665

totale
hoogte

835

totale
breedte

760

zitbreedte

600

zithoogte

500

hoogte
armsteunen

230

zitdiepte

490

rughoogte

390

totaal 
gewicht

15

gebruikers
gewicht

175

Zachte, rubberen
voeteinden

Verwijderbare, kunstof
emmer met deksel

Zachte, afneembare en 
afwasbare kunstlederen zit

Opgevulde, 
zachte 
kunstlederen 
armsteunen

Opklapbare en afneembare zit voor 
eenvoudige transfers van de emmer

max. 
gebruikersgewicht

175 kg

Deze klassieke XXL nachtstoel in roestvrij staal 
is zeer stabiel en kan tevens gebruikt worden als een 
normale stoel met een maximum gebruikersgewicht tot 175 kg.
De kunststof lederen bekleding is afwasbaar en gemakkelijk in 
onherhoud. Compleet met een verwijderbare emmer met deksel.

C29
grijs

9062 XXL

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 17
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 totale
lengte

620

totale
hoogte

770-9205

totale
breedte

610

zitbreedte

445

zithoogte

410-560

hoogte
armsteunen

220

zitdiepte

480

rughoogte

390

totaal 
gewicht

8,5

gebruikers
gewicht

120

Evenzeer als zijn voorganger 9062 is deze nachtstoel in
roestvrij staal zeer stabiel en kan tevens gebruikt worden 
als een normale stoel. Het verschil is dat u de zithoogte van
deze nachtstoel kan aanpassen door de lengte verstelbare
poten van 490 tot 635 mm. 

Zachte, rubberen
voeteinden

Verwijderbare, kunstof
emmer met deksel

Zachte, afneembare en
afwasbare kunstlederen zit

In hoogte verstelbare
poten van 490 tot 635

C26
jagersgroen

9063

Kunststof emmer met deksel en handgreep

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
18
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 totale
lengte

565

totale
hoogte

810

totale
breedte

585

zitbreedte

470

zithoogte

484

hoogte
armsteunen

220

zitdiepte

440

rughoogte

360

totaal 
gewicht

9,35

gebruikers
gewicht

95

Opgevulde, zachte en
wegklapbare zitplaat

Model 175 bis is de klassieker onder de nachtstoelen.
Robuust vervaardigd met een zachte kunstlederen zit, 
rug en armleggers. De WC emmer is volledig 
afgeschermd wat bijdraagt tot een eleganter uitzicht.

Opgevulde, 
zachte en 
extra lange 
kunstlederen 
armsteunen

Zachte, rubberen
voeteinden

Volledig afgeschermde
toiletemmer

C26
groen

175 bis

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | badhulpen | 19
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Liddy

De Liddy toiletgrepen voorzien 
in extra comfort en ondersteuning. 
Aanpasbaar in hoogte en 
eenvoudig te monteren.

breedte: 560 - 660 mm
diepte: 470 mm
hoogte: 630 tot 740 mm
gewicht: 1,45 kg
gebruikersgewicht: 130 kg

totale breedte: 570 mm
totale lengte: 530 mm
zitbreedte: 450 mm 
zithoogte: 440 - 590 mm
hoogte (gesloten deksel) 640 mm
armsteun hoogte: 230 mm
totale hoogte: 650 - 800 mm
gewicht: 8,6 kg
gebruikersgewicht 130 kg

Stacy

Onafhankelijke toiletstoel die te-
vens boven een bestaand toilet
gebruikt kan worden. Voorzien
van  wegklapbare armsteunen.

Tina

De VERMEIREN toiletzitverhoger werd 
ontworpen om de zithoogte  van een toilet 
te verhogen voor meer comfort en om 
het neerzitten en rechtopstaan 
te    vergemakkelijken.

breedte: 520 mm
diepte: 430 mm
hoogte: 380 mm
zitbreedte: 450 mm
breedte aanpassing: 290 - 380 mm
hoogte zonder armsteunen: 110 mm
gewicht: 2,5 kg

wit

Toilethulpen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
20
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Versie: C, 2020-06 
 
Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm  
(druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd  
of met behulp van elektronische systemen worden  verwerkt, gekopieerd of verspreid.  
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Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

Voorbehouden technische wijzigingen.

VERMEIREN 
Grensverleggend in mobiliteit

 
VERMEIREN Nederland B.V. 

Correspondentieadres: 
Vermeirenplein 1-15 

2920 Kalmthout 
 

Tel: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

website: www.vermeiren.co.nl 
e-mail: orders@vermeiren.co.nl  

Scootmobielen 
Scooters

Elektronische 
rolstoelen

Driewielers Bedden

Rollators 
Loophulpen

Manuele 
rolstoelen

Comfort

Kussens
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