
Douche-/toiletstoelen  
en krukken

Dagelijkse verzorging zonder zorgen

Handicare douche-/toiletstoelen en krukken bieden een 

stabiele uitgangshouding tijdens het douchen, toiletteren 

en aanverwante (zelf)verzorgingsactiviteiten. Kenmerkend 

voor de douche-/toiletstoelen is de zachte toiletzitting die 

het mogelijk maakt de stoel te gebruiken voor toiletteren 

boven een toilet of op de stoel in combinatie met een 

toiletemmer of ondersteek. Daarnaast is de stoel geschikt 

voor gebruik onder de douche of bij een wastafel. 

Voorzien van comfortabele zitting, rugleuning en handige 

ergonomische armsteunen.
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Kantelbare douche/toiletstoel
• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

• rugleuning HT-bekleding

• verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen

• opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde

• verwijderbare geleiderails geschikt voor ondersteek Ø 300-315 mm

• kanteling traploos d.m.v. gasveer max. 30°

• in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun

• voorzien van lumbaalsteun en kuitband

• overrijdbaar bij toilet (max. hoogte 450 mm)

• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

• rugleuning HT-bekleding

• verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen

• opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde

• verwijderbare geleiderails geschikt voor toiletemmer Ø 300-315 mm

• verstelbaar in zithoogte van 580 - 1040 mm

• traploos kantelbaar tot max 35°

• verkrijgbaar met hydraulische of elektrische bediening

• inclusief lumbaalsteun, verwijderbare heupgordel & kuitband

• in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun

• overrijdbaar bij het toilet

Hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel

• frame: breedte 600 mm, diepte 500 mm

• extra frameversterking 

• maximaal gebruikersgewicht: 300 kg 

• afzonderlijk neerklapbare armleggers met automatische blokkering

• rugleuning HT-bekleding 

• opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde 

• geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm 

• vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem 

• verstelbare en opklapbare doorlopende voetsteun

• niet mogelijk met neopreen zitting

• uitsluitend leverbaar met zitting met open voorzijde.

Verrijdbare douche/toiletstoel, heavy duty
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Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2150.0214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 2.368 

LI2150.0212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 3.089 

Optie 106 Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs) 550

Optie 107 Op maat gemaakte zachte Neopreen toiletzitting (als nabestelling) 706

LI02979.411 Ondersteek, incl. deksel roestvaststaal Ø 300 mm 77 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2161.1214-02 RVS gecoat wit verstelling hydrolisch bediend 4.634 

LI2161.1212-00 RVS gepolijst verstelling hydrolisch bediend 6.179 

LI2161.3214-02 RVS gecoat wit verstelling elektrisch bediend 4.943 

LI2161.3212-00 RVS gepolijst verstelling elektrisch bediend 6.385 

Optie 106 Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs) 550

Optie 107 Op maat gemaakte zachte Neopreen toiletzitting (als nabestelling) 706

LI02979.430 Toiletemmer roestvaststaal Ø 300 mm 109 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2137.5211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.750 

LI2137.5214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 2.162 

LI2161.3214-02

LI2150.0214-02

LI2137.5211-02
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• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• rugleuning HT-bekleding

• opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde

• geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm

• zithoogte LI2135.011/021 is 610 mm

• zithoogte LI2135.111/121 is 530 mm

Douche/toiletstoel

Verrijdbare douche/toiletstoel
• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• rugleuning HT-bekleding

• opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde

• geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm

• vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

• zithoogte LI2136.011/021 is 610 mm

• zithoogte LI2136.111/121 is 530 mm
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Verrijdbare douche/toiletstoel
•  afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• rugleuning HT-bekleding

•  opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde

• geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm

•  vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

• verstelbare en opklapbare voetsteunen

• zithoogte LI2137.011/021 is 610 mm

• zithoogte LI2137.111/121 is 530 mm

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

zith
oog

te 610 m
m

LI2135.0111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 617 

LI2135.0211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 617 

LI2135.0114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 832 

LI2135.0214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 832 

LI2135.0112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 992 

LI2135.0212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 992 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

zith
oog

te 610 m
m

LI2136.0111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 720 

LI2136.0211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 738 

LI2136.0114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 977 

LI2136.0214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 977 

LI2136.0112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.132 

LI2136.0212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.132 

zith
oog

te 530 m
m

LI2135.1111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 617 

LI2135.1211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 617 

LI2135.1114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 818 

LI2135.1214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 818 

LI2135.1112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 992 

LI2135.1212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 992 

zith
oog

te 530 m
m

LI2136.1111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 720 

LI2136.1211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 720 

LI2136.1114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 977 

LI2136.1214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 977 

LI2136.1112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.132 

LI2136.1212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.132 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

zith
oog

te 6
10 m

m

LI2137.0111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 874 

LI2137.0211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 874 

LI2137.0114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.132 

LI2137.0214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.132 

LI2137.0112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.338 

LI2137.0212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.338 

zith
o
og

te 530 m
m

LI2137.1111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 874 

LI2137.1211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 874 

LI2137.1114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.132 

LI2137.1214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.132 

LI2137.1112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.338 

LI2137.1212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.338 

LI2135.1211-02

LI2136.0111-02

LI2137.0211-02
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• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• rugleuning HT-bekleding

• opklapbare zachte toiletzitting open voorzijde

• afstand muur tot hart toiletopening: 545 mm

• geleiderails geschikt v. ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm

• rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24” 

wielen met rem en hoepel

• verstelbare en opklapbare voetsteunen

• zithoogte LI2138.011/021 is 610 mm

• zithoogte LI2138.111/121 is 530 mm

Douche/toiletstoel (zelfrijder)

LI0121.904 zachte toiletzitting met open voorzijde

LI0121.905 zachte toiletzitting met gesloten voorzijde

• zachte toiletzittingen zijn geschikt voor alle 

douche/toiletstoelen met uitzondering van LI2161.121, 

LI2161.321, LI2137.521 en Combi stoelen

• polyurethaanschuim (grafi et)

• garantie 1 jaar

LI09506.306 vulstop t.b.v. zachte toiletzitting

• alleen geschikt voor bovenstaande zachte toiletzittingen

• polyurethaanschuim (grafi et)

• garantie 1 jaar

Zachte toiletstoelzittingen

Ondersteek LI02979.411

• roestvaststaal, Ø 300 mm

• met deksel en handgreep

Toiletemmer LI02979.430

• roestvaststaal, Ø 300 mm

• met deksel en hengsel

Ondersteek & toiletemmer
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Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

zith
oog

te 610 m
m

LI2138.0111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.235 

LI2138.0211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.288 

LI2138.0114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.494 

LI2138.0214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.494 

LI2138.0112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.750 

LI2138.0212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.750 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI0121.9040-00 toiletzitting open voorzijde polyurethaanschuim (grafiet) 174 

LI0121.9050-00 toiletzitting gesloten voorzijde polyurethaanschuim (grafiet) 174 

LI09506.306 vulstop t.b.v zachte toiletzitting polyurethaanschuim (grafiet) 39 
zith

oog
te 530 m

m

LI2138.1111-02 staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.288 

LI2138.1211-02 staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.288 

LI2138.1114-02 RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde 1.494 

LI2138.1214-02 RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde 1.494 

LI2138.1112-00 RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde 1.750 

LI2138.1212-00 RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde 1.750 

LI2138.1211-02

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI02979.411 Ondersteek, incl. deksel roestvaststaal Ø 300 mm 77 

LI02979.430 Toiletemmer roestvaststaal Ø 300 mm 109 
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Foldable toilet frame

• kunststof met aluminium

• voor op reis of tijdelijk gebruik

• inclusief emmer met deksel

• maximaal gebruikersgewicht 100 kg.

• garantie 2 jaar

Opvouwbaar toiletframe

Foldable toilet frame with back support

• kunststof met aluminium

• voor op reis of tijdelijk gebruik

• inclusief emmer met deksel

• maximaal gebruikersgewicht 100 kg.

• garantie 2 jaar

Opvouwbaar toiletframe met rugleuning

Op maat gemaakte zachte toilezittingen voor meer comfort, 

geschikt voor alle douche/toiletstoelen met uitzondering van 

LI2137.521 en Combi stoelen. Garantie 1 jaar

Neopreenzitting voor douche/toiletstoelen 390

4
2

0

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

10498 Opvouwbaar toiletframe met rugleuning 205

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

10499 Opvouwbaar toiletframe 177

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

Optie 106 Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs) 550

Optie 107 Op maat gemaakte zachte toiletzitting (als nabestelling) 706

Dit is een voorbeeld. De maten kunnen verschillen
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Douchestoelen

• zitting en rugleuning HT-bekleding

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven

• vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele 

rem

• verstelbare en opklapbare voetsteunen

Verrijdbare douchestoel

• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• zitting en rugleuning HT-bekleding

• afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven

• zitting en rugleuning HT-bekleding

• vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

Douchestoel

Verrijdbare douchestoel
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Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2139.0001-02 staal gecoat wit zithoogte 540 mm 398 

LI2139.0004-02 RVS gecoat wit zithoogte 540 mm 608 

LI2139.0002-00 RVS gepolijst zithoogte 540 mm 720 

LI2139.1001-02 staal gecoat wit zithoogte 490 mm 398 

LI2139.1004-02 RVS gecoat wit zithoogte 490 mm 597 

LI2139.1002-00 RVS gepolijst zithoogte 490 mm 720 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2140.0001-02 staal gecoat wit zithoogte 540 mm 556 

LI2140.0004-02 RVS gecoat wit zithoogte 540 mm 755 

LI2140.0002-00 RVS gepolijst zithoogte 540 mm 892 

LI2140.1001-02 staal gecoat wit zithoogte 490 mm 545 

LI2140.1004-02 RVS gecoat wit zithoogte 490 mm 734 

LI2140.1002-00 RVS gepolijst zithoogte 490 mm 892 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2141.0001-02 staal gecoat wit zithoogte 540 mm 720 

LI2141.0004-02 RVS gecoat wit zithoogte 540 mm 976 

LI2141.0002-00 RVS gepolijst zithoogte 540 mm 1.132 

LI2141.1001-02 staal gecoat wit zithoogte 490 mm 713 

LI2141.1004-02 RVS gecoat wit zithoogte 490 mm 955 

LI2141.1002-00 RVS gepolijst zithoogte 490 mm 1.132 

LI2139.1001-02

LI2140.1001-02

LI2141.1001-02
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Douchestoelen

• zitting en rugleuning HT-bekleding

• afzonderlijk opklapbare armleggers, 

ergonomisch vormgegeven

• rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem 

en kunststof 24” wielen met rem en hoepel

• verstelbare en opklapbare voetsteunen

Douchestoel (zelfrijder)    A   B        C

LI2142.000 540 520  280 - 410

LI2142.100 490 470  280 - 360
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Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2142.0001-02 staal gecoat wit zithoogte 540 mm 1.071 

LI2142.0004-02 RVS gecoat wit zithoogte 540 mm 1.365 

LI2142.0002-00 RVS gepolijst zithoogte 540 mm 1.544 

LI2142.1001-02 staal gecoat wit zithoogte 490 mm 1.029 

LI2142.1004-02 RVS gecoat wit zithoogte 490 mm 1.338 

LI2142.1002-00 RVS gepolijst zithoogte 490 mm 1.441 

Li2142.1001-02
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Douchekrukken

Shower stool soft seat extra wide

• verwijderbare polyurethaanzitting met 

geïntegreerde afwatering en extra breed 

zitvlak

• doorlopende, vaste armsteunen

• in hoogte verstelbaar van 

415 mm - 565 mm.

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit (rvs) met 

grijze zitting

• maximaal gebruikersgewicht 300 kg.

Douchebank XL, extra breed

Shower stool soft seat

• verwijderbare polyurethaan zitting met 

geïntegreerde afwatering

• doorlopende, vaste armsteunen

• in hoogte verstelbaar van 

415 mm - 585 mm.

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze 

zitting

• maximaal gebruikersgewicht 150 kg.

Backrest

• losse rugleuning voor douchekruk, zonder 

gereedschap te bevestigen

• zachte polyurethaan rugleuning

• met geïntegreerd handvat

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze 

rugleuning

Douchekruk rechthoekig

Rugleuning voor douchekruk LI2002.000
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Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2002.0004-02 Douchekruk 183 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

LI2002.0014-02 Rugleuning voor douchekruk 102 

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

200550313 Douchebank XL, extra breed model 355 
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Douchekrukken

Aluminum shower stool soft seat

• verwijderbare polyurethaan zitting met 

geïntegreerde afwatering

• doorlopende, vaste armsteunen

• in hoogte verstelbaar van 420 mm - 620 mm.

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting

• maximaal gebruikersgewicht 150 kg.

Aluminum shower stool soft seat

• verwijderbare polyurethaan zitting met 

geïntegreerde afwatering

• doorlopende, vaste armsteunen

• in hoogte verstelbaar van 420 mm - 620 mm.

• uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting

• maximaal gebruikersgewicht 150 kg.

Aluminium kruk 

Aluminium kruk smal

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

200601112 Aluminium kruk zachte zitting polyurethaan SMAL 129

Artikel nr. Omschrijving prijs excl.

200600112 Aluminium kruk zachte zitting polyurethaan 129


