
De perfecte douche-badcombinatie

INVITA



Het INVITA zit- en douchebad biedt een uniek concept voor een combinatie van baden 
en veilig douchen. Enerzijds voorkomt een onovertroffen, ergonomische zithouding dat de 
bewoner wegglijdt tijdens het douchen en anderzijds heeft de bewoner door het kantelen 
van het bad de mogelijkheid om een aangenaam bad te nemen.

De kuip bevordert de zelfstandigheid en waardigheid van de bewoners door de mogelijkheid 
te bieden zich zelfstandig in de kuip te installeren. De zijhandgrepen ondersteunen een 
veilige instap en het horizontale voetgedeelte zorgt ook voor een stabiel steunvlak. Passieve 
tilliften kunnen ook worden gebruikt voor transfers naar het bad.

Slimme combinatieoplossing
in een compact design.

Group 1 Group 2 Group 3
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Grote handgrepen voor veilig

zelf in- en uitstappen

Compact ontwerp,

Het bad neemt weinig ruimte in beslag

Het kantelen van de badkuip gebeurt door 

middel van een afstandsbediening

Snelle waterafvoer Zitting met extra grote hygiëne-openingOptioneel: Airspa

De traploze, elektrische kantelfunctieVoldoende ruimte bij het douchen
Veilige zit- en ligpositie zonder risico op 

uitglijden

Ideaal voor kleine badkamers

De compacte vorm van de INVITA biedt u de mogelijkheid uw bewoners te baden en te douchen, zelfs in 

beperkte ruimtes.

Unieke combinatie van douchen en baden

Het veilige zitje biedt ideale douche-omstandigheden voor zorgverleners en bewoners omdat het voorkomt dat 

de bewoner uitglijdt. Tegelijkertijd biedt het kantelen van het bad de mogelijkheid om een aangenaam bad te 

nemen.

Mogelijkheid tot zelfstandig instappen

Het horizontale voetgedeelte met antislipbekleding en de grote handgrepen aan de zijkant van het bad zorgen 

ervoor dat bewoners veilig zelf in het verzorgingsbad kunnen stappen. Het daarbij behorende gevoel van 

zelfstandigheid en controle over de eigen mobiliteit, bevordert het welzijn van uw bewoners enorm en biedt een 

menswaardige benadering van de zorg.
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Beschikbare opties

Technische informatie

Afmetingen ( L x B ) 1.565 mm x 845 mm

Hoogte in badpositie 920 mm

Hoogte in douchepositie 1.280 mm

Kantelfunctie 23°

Capaciteit ca. 80-120 liter

Gewicht ca. 90 kg

SWL 325 kg

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Product Informatie

Traploos, elektrisch kantelen

Afstandsbediening voor het kantelen van de badkuip

Veiligheidsvoorzieningen voorkomen verkeerde bediening van de kuip

Laag waterverbruik en snelle waterafvoer

Ergonomische badkuip 

Compact ontwerp

Veel ruimte ter hoogte van het bovenlichaam

Zitting met grote hygiëne opening

Kan zonder tillift worden gebruikt

Beveiliging tegen verbranding voor handdouche en badvulling

Airspa

Bedieningsknoppen voor 
kantelverstelling op de badrand

Verschillende RAL-kleuren 
beschikbaar
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BEKA Hospitec Benelux

Oude Baan 46

2550 Kontich

BE

+32 473/93 02 35

info@beka-hospitec.be

www.beka-hospitec.be

NL

+31 537 60 12 79

info@beka-hospitec.nl

www.beka-hospitec.nl


