
Kwaliteit Design Comfort 

Raamcontract voor het leveren, plaatsen en onderhouden van hoog laag baden 
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Het AVERO Premium plus bad is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste inzichten en in 

samenwerking met zorgverleners en ergotherapeuten. De ergonomische binnenkant van de 

badkuip geeft de bewoner de mogelijkheid op het hoogste niveau van een bad te genieten. 

De bedienings- en besturingseenheid van het AVERO Premium plus hoog-laag bad onderscheidt 

zich door duidelijke vormgeving en symbolen, die een verkeerde bediening uitsluit en het werk voor 

het personeel vergemakkelijkt.  

Speciale veiligheidssystemen beschermen de bewoner tegen verbranding en vermijden het gevaar 

op kruis– en legionellabesmettingen.  

De kuip van het AVERO Premium plus bad biedt een ongekend comfort enerzijds dankzij de vorm 

van de rugleuning, de armsteunen en de handgrepen, anderzijds dankzij de vormgeving van de 

badbodem. Zijn voorgevormde badbodem voorkomt het onderuitglijden van de bewoners en het 

lager gelegen voetencompartiment zorgt voor een comfortabelere ligpositie. 

Het bad kan optioneel uitgerust worden met de wellness functies, Airspa, Licht-, Muziek- en 

Aromatherapie. 

AVERO Premium Plus 
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COMFORT 

1. Geïntegreerde armsteunen bevorderen het comfort van de bewoners.  

2. Ergonomisch geplaatste handvaten maken het herpositioneren gemakkelijker en verhogen het veilig-

heidsgevoel bij de bewoners.  

3. De voorgevormde badbodem zorgt ervoor dat de voeten lager liggen dan het bekken, dit vermindert 

de spierspanning ter hoogte van de hamstrings en bevordert de comfortabel houding van de bewo-

ners. 

4. Het licht oplopend zitvlak voorkomt dat de bewoners wegglijden. 

5. Compatibel met alle op de markt beschikbare badliften.  

 

HYGIENE 

1. De geluidsarme Airspa heeft een gesloten luchtcircuit met speciale terugslagkleppen waardoor de 

luchtleidingen niet in aanraking komen met potentieel besmet badwater. Dit zorgt ervoor dat er geen 

gevaar is voor kruisbesmettingen en dat het personeel een tijdrovende interne desinfectie bespaard 

blijft. 

2. Een automatische thermische spoeling tegen legionella is standaard voorzien en te activeren via een 

toetsencombinatie op de bedienfolie.  

 



4 

AVERO Motion 

Combineert comfort en functionaliteit... 
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Het concept van de AVERO Motion is het baden en douchen te vergemakkelijken, de mobiliteit van 

de bewoners te bevorderen en hen de mogelijkheid te geven een volledig en ontspannen bad te 

nemen. 

Door de grote, aan de zijkant te openen deur, kunnen mobiele en gedeeltelijk mobiele bewoners 

zelfstandig in het bad stappen. Juist de nog mobiele bewoners verheugen zich op een zelfstandige 

toegang tot een volledig bad, zonder gebruik van een hulpmiddel of het gevaar uit te glijden in het 

bad. Dit verhoogt de acceptatie en vermindert ook in belangrijke mate de nodige tijd voor transfers. 

De lage instaphoogte  maakt  een zelfstandige transfer vanuit een rolstoel mogelijk is. 

Het bad kan optioneel uitgerust worden met de wellness functies, Airspa, Licht-, Muziek- en 

Aromatherapie. 

1. Het unieke moderne design zonder opstaand bedieningspaneel oogt modern en huiselijk.  

2. Lage instaphoogte (49cm) waardoor bewoners gemakkelijk kunnen gaan zitten. 

3. De kuip is 4 cm breder en dus comfortabeler voor zwaardere bewoners maar ook gemakkelijker 

voor transfers met passieve tilliften met 4puntsjukken. 

4. Geen storende boord of verhoging bij de deuropening, waardoor de bewoner gemakkelijker kan in-

schuiven.  

5. De geluidsarme Airspa heeft een gesloten luchtcircuit met speciale terugslagkleppen waardoor de 

luchtleidingen niet in aanraking komen met potentieel besmet badwater. Dit zorgt ervoor dat er geen 

gevaar is voor kruisbesmettingen.  

6. Een automatische thermische spoeling tegen legionella is standaard voorzien en te activeren via een 

toetsencombinatie op de bedienfolie.  
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Overige hoog-laag baden 
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Airspa ... 

De geïntegreerde geluidsarme Airspa zorgt voor een homogene verspreiding van 

miljoenen 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 

stimuleren 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 

terugslagkleppen 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 effect  

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 

overgedragen. 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 

kenmerk, ze kunnen zowel kalmerend als stimulerend werken. Deze optie is alleen in 

combinatie 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 

ontspannen. 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. 

Therapeutische voordelen van wellness 



BEKA Hospitec bv 

Oude Baan 46   

B-2550 Kontich 

0473/93 02 35 

info@beka-hospitec.be 

Veiligheid 

Zowel op het gebied 

van hygiëne als 

ergonomie is de 

veiligheid van de 

bewoner en 

zorgverlener de 

prioriteit. 

      

Made in Germany 

Gebruik van 

hoogwaardige 

materialen en “made 

and designed in 

Germany” 

waarborgen een hoog 

kwaliteitsniveau. 

      

Design 

Bij het ontwerpen van 

elke zorginstelling 

staat “huiselijkheid en 

een strak design” 

hoog op de 

prioriteitenlijst, bij ons 

is dat niet anders! 

      

Comfort 

Het comfort en 

gebruiksgemak voor 

zowel de bewoner als 

de zorgverlener staan 

centraal bij het 

ontwikkelen van elk 

product. 

      

Onze nieuwe website is online! Bezoek ons op: 

WWW.BEKA-HOSPITEC.BE  

BEKA Hospitec bv is de Belgische vestiging van de Duitse fabrikant van technische 

hulpmiddelen voor zorginstellingen. Onze producten worden gekenmerkt door een modern 

en verfijnd ontwerp en de hoogste afwerkingskwaliteit. Met onze meer dan 50 jaar ervaring 

ondersteunen we planners, architecten en besluitvormers bij de inkoop van hoog-laag baden 

en verschillende soorten tilliften. Onze klanten waarderen onze brede expertise en knowhow, 

onze kwaliteit en betrouwbaarheid. 


