VEILIGE ZORGDOUCHECABINES

Moet u verhuizen omdat u de trap niet meer

Installatie

op komt?

Installatie is mogelijk door onze ervaren monteurs.

De zorgdouche van Qbina is dé oplossing om

Eventueel is dit ook heel eenvoudig zelf te doen.

veilig en gemakkelijk in uw vertrouwde omgeving
te blijven douchen.

Formaten
De Qbina zorgdouches zijn in verschillende

Geen verbouwing

formaten verkrijgbaar.

De stand-alone cabine kan in bijna alle woningen
worden geplaatst. Bijvoorbeeld in uw woonkamer,

Geen warm water aanwezig?

bijkeuken of garage. De zorgdouche is vrij in de

Het leveren van een boiler behoort ook tot

ruimte te plaatsen waardoor er geen verbouwing

de mogelijkheden.

nodig is.
Vuilwater afvoerpomp
Veiligheid en gemak

Het douchewater wordt eenvoudig afgevoerd

De zorgdouche creëert een veilige en gemakkelijke

door een zeer stille en zuinige afvoerpomp.

douche-omgeving, meestal op de begane grond.
De cabines zijn voorzien van een antislipbodem,
een lage instap over de gehele breedte, meerdere
handgrepen en diverse accessoires die het douchen
voor u gemakkelijk en veilig maken.

VRAGEN? MAIL VOOR HET BESTE ADVIES NAAR INFO@QBINA.NL
OF BEL NAAR 085 - 303 52 20

DÉ ZORGDOUCHE
EEN VEILIGE EN GEMAKKELIJKE OPLOSSING
WANNEER U UW BADKAMER MOEILIJK KUNT BEREIKEN
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De Qbina Extra Veilig

Populair

Zo goed doordacht dat iedereen comfortabel en veilig kan douchen.

Populair

Budget

Standaard

Veilig

Extra Veilig

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

o.b.v. 120 x 80 cm

o.b.v. 120 x 80 cm

o.b.v. 120 x 80 cm

o.b.v. 120 x 80 cm

1 handgreep aan
de achterwand

2 handgrepen aan de
achter- en zijwand

3 handgrepen rondom
incl. douchestang

3 handgrepen rondom
incl. douchestang

Douchestang aan voorzijde

Douchestang aan voorzijde

Douchestang aan voorzijde

Douchestang aan voorzijde

Douchestang als
handgreep

Douchestang als
handgreep

Douchestang als
handgreep aan voorzijde

Douchestang als
handgreep aan voorzijde

Antisliplaagje

Antisliplaagje

Antislip-veiligheidsvloer

Antislip-veiligheidsvloer

Halfhoog douchegordijn

Halfhoog douchegordijn

Halfhoog douchegordijn

Halfhoog douchegordijn

Lage instap

Lage instap

Lage instap

Lage instap

Comfort

Comfort

Comfort

Makkelijk instappen

Extra steunpunt

Geen uitglijdingsgevaar

Rijplaat (optioneel)

Goede houvast door vaste
steunpunten over de gehele
achterzijde en een zijkant.

De glijstang van de douchekophouder is tevens een steunpunt
welke u kunt gebruiken om de
cabine in te stappen.

De antislip-veiligheidsvloer laat
water door zodat u niet in een
laagje water komt te staan.

Maakt het betreden nog
makkelijker, ook met een
doucherolstoel of rollator.

Comfort

Gordijn met magneetsluiting

Gordijn met magneetsluiting

Unieke drapeerdeur in rail

Unieke drapeerdeur in rail

Privacy

Extra douchegordijn

Geen natte vloer

Assisteren

Eéngreepsmengkraan

Thermostaatkraan

Thermostaatkraan

Cooltouchkraan

Veel privacy door een matte
coating op het veiligheidsglas.

Kunststof panelen

Kunststof panelen

Mat veiligheidsglas

Mat veiligheidsglas

Door het halfhoog douchegordijn te gebruiken wordt
de douchehulp en de vloer
niet nat tijdens assistentie.

Het drapeerdeurgordijn zit
zowel boven als onder in
een rails waardoor deze niet
buiten de cabine komt.

De douchekop aan de voorzijde
zorgt ervoor dat de douchehulp
makkelijk kan assisteren en niet
door de cabine hoeft te reiken.

Verstelbare pootjes

Verstelbare pootjes

Verstelbare pootjes

Verstelbare pootjes

Stille zuinige afvoerpomp

Stille zuinige afvoerpomp

Stille zuinige afvoerpomp

Stille zuinige afvoerpomp

Eenvoudig te reinigen

Eenvoudig te reinigen

Eenvoudig te reinigen

Eenvoudig te reinigen

Verkrijgbare formaten (cm)

Verkrijgbare formaten (cm)

Verkrijgbare formaten (cm)

Verkrijgbare formaten (cm)

145 x 90 / 120 x 90 /
100 x 90 / 120 x 80 /
100 x 80

145 x 90 / 120 x 90 /
100 x 90 / 120 x 80 /
100 x 80

140 x 90 / 120 x 90 /
100 x 90 / 120 x 80 /
100 x 80

140 x 90 / 120 x 90 /
100 x 90 / 120 x 80 /
100 x 80

Cooltouchkraan

Geen warmteverlies

Stille afvoerpomp

Verstelbare poten

De cooltouchthermostaatkraan
zorgt ervoor dat u zich niet per
ongeluk kunt verbranden.

De hoogte van ± 2 meter
zorgt ervoor dat er bijna geen
warmteverlies is.

De stille en zuinige afvoerpomp
start automatisch en zorgt
voor een goede afvoer van het
douchewater.

De cabine is rondom in hoogte
aan te passen wanneer het
vloeroppervlak niet waterpas is.

Levering

Levering

Levering

Levering

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Uit voorraad leverbaar

Gratis bezorging

Gratis bezorging

Gratis bezorging

Gratis bezorging

Levertijd: 3 - 4 weken

Levertijd: 3 - 4 weken

Levertijd: 2 werkdagen

Levertijd: 2 werkdagen

WIJ DENKEN GRAAG MEE OVER DE DOUCHE-OPLOSSING DIE BIJ U PAST
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