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TIPS

douchestoel uitgerust met rug- en armleuningen kan ook alleen met arm-
leuningen worden uitgerust

 ¹ zie pag. 196 voor alternatief 
douchekrukje

Productkenmerken Douchekrukje
• stabiel, veilig zittend douchen

• ideaal voor (kleine) douches waar wand-bevestiging niet 
mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)

• ook toepasbaar in de badkamer  
(bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) 
voorzien van anti-sliplaag

• voorzien van afwaterings-opening

• aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van antislip 
doppen

• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25mm  
(rast verstelling)

• belastbaar tot 150kg

• onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen

• ontwikkeld voor maximale hygiëne en duurzaamheid

• makkelijk te assembleren 

Productkenmerken douchestoel en accessoires
• zie hierboven

• bredere zitting voor meer zitcomfort 

• voorzien van praktische handvatten 

• uitvoering met en zonder rugleuning 

• los accessoire: armleuningen, worden in douchestoel  
(art.nr. 8045.100.10) geklikt

• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25mm  
(klik verstelling)

douchezittingen
SecuCare Douchekrukje, Douchestoel Quattro

 badkamer

omschrijving artikelnummer uitschuifbaar 
van-tot (mm) gewicht (kg) materiaal kleur

Douchekrukje Quattro verstelbaar 8045.100.01 390-540 1,4 kunststof en aluminium wit, grijs

Douchestoel Quattro verstelbaar 8045.100.10 390-540 1,8 kunststof en aluminium wit, grijs

Douchestoel Quattro verstelbaar  
met rugleuning 8045.100.12 390-540 2,4 kunststof en aluminium wit, grijs

Armleuningen voor Douchestoel 
Quattro 8045.100.15 - 0,8 kunststof wit




