d o u c hebrancards
Elektrisch of hydraulisch in hoogte
verstelbare douchebrancards

TIM O

Doovecaregroep

Elektrisch of hydraulisch
in hoogte verstelbaar
Handmatige
rugverstelling
Rempedaal met
3 standen waaronder
centraal geremd
Colonna is voorzien
van Trendelenburg/
Anti-Trendelenburgstand
Neerklapbare zijhekken
Uitgerust met matras
en los hoofdkussen
Flexibele afvoerslang
Bariva met 1-delig
ligvlak en Barella zijn
vertikaal inklapbaar
Onderrijdbaar met
een tillift
Eenvoudig te reinigen
Ook douchebrancard
voor bariatrische cliënt
leverbaar
Leverbaar in diverse
lengtematen
Verschillende financieringsmogelijkheden

timo
CO M BINEERT M ODERN DESIGN M ET FUNCTIONALITEIT

COMFORTABEL VOOR DE CLIËNT EN VERZORGING
De in hoogte verstelbare TIMO douchebrancards
zijn in drie types leverbaar:
Colonna: elektrisch verstelbaar met een afstandsbediening
Bariva:

hydraulisch verstelbaar met een voetpedaal, met 1 of 2-delig ligvlak

Barella;

wandmodel, elektrisch verstelbaar en opklapbaar

Bij de Colonna, Bariva met 2-delig ligvlak en Barella is de rug handmatig
van 0 tot 30° verstelbaar. Hierdoor kan de cliënt comfortabel verzorgd en
gemakkelijk afgedroogd worden.

De verplaatsbare douchebrancards Colonna en Bariva zijn voorzien van vier
wielen. Aan het voeteneinde zit een rempedaal dat in drie standen gezet kan
worden; vrij verrijdbaar, centraal geremd en 1 richtingswiel.

Het onderstel van de Colonna bestaat uit twee kolommen waardoor
de douchebrancard zeer stabiel is. Dankzij deze stevige basis kan deze
douchebrancard standaard in Trendelenburg en Anti-Trendelenburgstand
gezet kan worden.

Doovecaregroep

timo

Bedenk eens wat de TIMO douchebrancards voor uw organisatie
kunnen betekenen.
Ergonomische werkhouding van de verzorging
Goede prijs / kwaliteitverhouding
Eenvoudig in gebruik
Duurzaam product
Bekijk onze productvideo

De v e rs c h il l e n d e mod e l l e n d i e u k u n t kopen, huren of l eas en:

Colonna

Bariva 1-delig

Bariva 2-delig

Barella

S p e c ific a t ie s T IM O

Afmetingen

Colonna

Colonna XL

Bariva

Barella

80 / 95 x 185 cm

94 x 205 cm

80 x 205 cm

100 x 200 cm

80 / 95 x 205 cm
80 / 95 x 215 cm
Hoogteverstelling

58 – 90 cm

51 – 91 cm

50 – 90 cm

45 – 85 cm

Doorsnede wielen

20 cm

20 cm

12.5 cm

n.v.t.

Maximaal
gebruikersgewicht

200 kg

300 kg

200 kg

200 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

