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Compact 
De ideale oplossing voor een veilig en comfortabel baden 
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COMPACT Plus 
Hoog-Laag bad met geïntegreerde badstoel 

Veilig en  comfortabel baden 
 

Ons hoog-laag bad COMPACT plus, met zijn geïntegreerde  badstoel met bek-

kengordel en veiligheidsgrepen, is de ideale oplossing om uw bewoner veilig en 

comfortabel in het bad te plaatsen en te baden. 

De ergonomisch gevormde badkuip uit glasvezel versterkte  polyester is verkrijg-

baar in een 1.600 mm en een 1.700 mm lange versie. 
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COMPACT Plus 
Eenvoudige en veilige transfer 

 

 

Afneembare zitting 
 

De afneembare badstoel van het COMPACT badsysteem laat een gemakkelijke  transfer naar het bad toe.

De  bewoner wordt veilig op de badstoel verplaatst. De badstoel wordt vastgehecht aan de liftarm en het 

rollend onderstel wordt verwijderd.   

De bewoner kan nu eenvoudig en veilig, zonder hulp van een bijkomende lift, in het bad getild worden.

De zitting kan ook in optie voorzien worden van een hygiëne opening.
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De afneembare badstoel van het COMPACT badsysteem laat een gemakkelijke  transfer naar het bad toe. 

De  bewoner wordt veilig op de badstoel verplaatst. De badstoel wordt vastgehecht aan de liftarm en het 

De bewoner kan nu eenvoudig en veilig, zonder hulp van een bijkomende lift, in het bad getild worden. 

De zitting kan ook in optie voorzien worden van een hygiëne opening. 

Afneembare badstoel met rollend onderstel 
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COMPACT Plus 
Eenvoudige en veilige transfer 

Varianten van de COMPACT plus baden 
 

• Lengte 1.600 mm of 1.700 mm 

• Vaste of afneembare géïntegreerde zitting met rollend onderstel 

• Liftarm aan de linkse of rechtse zijde 

Additioneel beschikt het COMPACT plus gamma nog over meerdere opties die van het baden een Well-

ness beleving kunnen maken. 

Automatische vulstop, nooddaling bij stroomuitval of een zitting met hygiëneopening zijn optioneel ver-

krijgbaar.    

Liftarm links 

Liftarm rechts 
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Airspa ... 

De geïntegreerde geluidsarme Airspa zorgt voor een homogene verspreiding van miljoe-

nen kleine warme luchtbellen. De 10 airjets op de bodem van het bad zorgen voor een 

heerlijke en ontspannende massage, en verminderen de spanning op de spieren en sti-

muleren de bloedsomloop. Het borstelend effect van de luchtbellen zorgt tevens voor de 

reiniging van de huid. 

Kiemvorming in de leidingen is door het gesloten systeem niet mogelijk. Speciale terug-

slagkleppen zorgen ervoor dat de leidingen niet in aanraking kunnen komen met mogelijk 

besmet water. Dit zorgt ervoor dat er geen gevaar is voor kruisbesmettingen.  

Therapiesysteem met gekleurd licht ... 

Lichttherapie gebruikt kleuren om de geest te stimuleren, elke kleur heeft een ander ef-

fect  op de bewoner. 

Met vier in de zijkant van de badkuip ingebouwde LED-spots kan het badwater, zonder 

warmtestraling en storende verblinding voor de bewoner, in het gehele kleurenspectrum 

worden gedompeld. Het therapiesysteem met gekleurd licht beschikt over vrij te kiezen 

kleuren en een automatisch programma voor de kleurovergangen. 

Muziek-soundsysteem ... 

De muziektherapie zorgt voor verschillende zintuigelijke prikkels, zowel auditief als ook 

sensorieel door de vibraties die via het water en de badkuip worden verspreid. 

Door twee ter hoogte van het bovenlichaam ingebouwde vibratieluidsprekers worden de 

trillingen van de muziek direct in het water en op het lichaam van de bewoner overgedra-

gen. Een USB/Bluetoothaansluiting maakt het afspelen van individuele muziekbestanden 

naar wens mogelijk.  

Systeem voor aromatherapie ... 

Een in de badkuip geïntegreerd systeem voor aromatherapie verspreidt verschillende 

aroma's via de verwarmde lucht van het airspa systeem. Elk aroma heeft zijn eigen ken-

merk, ze kunnen zowel kalmerend als stimulerend werken. Deze optie is alleen in combi-

natie met het bubbelbadsysteem mogelijk. 

Steeds meer instellingen geven het baden een prominente rol bij het verhogen van de levenskwaliteit van de bewoners. Het gevoel 

van welbehagen komt de gezondheid op een natuurlijke manier ten goede. Baden zorgt voor een diepe ontspanning, bevordert de 

bloedsomloop en stimuleert de zintuigen. 

Om optimaal te kunnen genieten van de verschillende wellness opties moet de bewoner zich zowel fysiek als mentaal kunnen ont-

spannen. Onze ergonomische badkuipen zorgen voor een ongeëvenaard lichamelijk comfort. Het elegante  en huiselijke karakter 

van onze baden geeft de bewoners dan weer het gevoel zich in een huiselijke omgeving te bevinden. 
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COMPACT Fix 
Vast bad met geïntegreerde badstoel 

Comfortabel bad op vaste hoogte 
 

Het COMPACT vast bad heeft dezelfde opties en voordelen als het COMPACT plus bad doch zonder 

hoogteverstelling. 

 

Ook hier kan u kiezen tussen een afneembare zitting of een vaste transfer badstoel, een liftarm links of 

rechts en tevens genieten van de verschillende Wellness opties. 

 

Het vaste COMPACT bad is verkrijgbaar met een lengte van 1.600 mm of 1.700 mm. 
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COMPACT Solo 
Flexibel en voordelig 

Flexibel, kostenvoordelig, inclusief hoogteverstelling 
 

De COMPACT Solo badkuip is speciaal ontwikkeld voor bewoners die aangewezen zijn op een mobiele 

badlift, passieve tillift of plafondlift. 

 

De ergonomisch gevormde badkuip biedt de bewoner veel ruimte en geven hem een veilig gevoel tijdens 

het baden. 

 

Het COMPACT Solo bad is verkrijgbaar in een lengte van 1.600 mm of 1.700 mm.  
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BEKA Hospitec GmbH  

Am Rübenmorgen 3   

35582 Wetzlar-Dutenhofen 

info@beka-hospitec.de  

Fon +49 641- 92220-0   

Fax +49 641- 92220-20   

www.beka-hospitec.de  

BEKA Hospitec bvba  

Oude Baan 46   

B-2550 Kontich 

België/Belgique  

info@beka-hospitec.be   

Tel +32 (0) 473.93.02.35   

www.beka-hospitec.be  
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Technische gegevens 

Totale lengte 1.600 mm of 1.700 mm 

Breedte bad (buitenafmeting) 750 mm 

Hoogteverstelling (COMPACT plus) 780 - 1.080 mm 

SWL zitting, incl. liftarm (COMPACT plus en fix)  150 kg 

SWL bad (COMPACT plus, COMPACT solo) 280 kg 

Hoogteverstelling zitting (COMPACT plus) 425 - 925  mm 

Hoogteverstelling zitting (COMPACT fix) 370 - 870  mm 

  

Accessoires / Opties  

Toiletzitting met hygiëne opening  

Automatische vulstop  

Bubbelbad/Airspa  

Lichttherapie  

Muziektherapie met USB  

Muziektherapie met Bluetooth  

Aromatherapie  

Nooddaler bij stroomuitval  


