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De Wave is een comfortabel bad- en douchezitje. Dankzij 
een ruime keuze aan onderstellen is de Wave eenvoudig in 
verschillende situaties in te zetten. 
De Wave is veilig, comfortabel en gemakkelijk in gebruik voor 
verzorgers. Verkrijgbaar in 3 maten en geschikt voor kinderen, 
jongeren en volwassenen.
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Wave
Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Een goede verzorging is niet alleen belangrijk 
voor de hygiëne en gezondheid maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling.

Bij het verzorgen komt heel wat kijken, zeker wanneer iemand speciale verzorging nodig heeft. De 
ideale werkhoogte tijdens de verzorging is voor ouders of verzorgers erg belangrijk.

Wave
De Wave is een comfortabel bad- en douchezitje. Dankzij een ruime keuze aan onderstellen is de 
Wave eenvoudig in verschillende situaties in te zetten. 
De Wave zorgt voor veilig en plezierig baden en douchen en kan zowel zittend als liggend worden 
gebruikt. Dankzij de verstelbare poten kan de Wave op verschillende werkhoogten worden geplaatst.

De Wave is standaard voorzien van: 

• UV-bestendig kunststof frame met 
afneembare hoes

• zithoekhoekverstelling
• rughoekverstelling met éénhandige 

bediening
• twee zithoogtes door verstelbare 

poten

Opties:

• hoofdondersteuning
• verstelbare kuitsteun
• romp- en beenbanden
• douche onderstel incl. 4 beremde 

zwenkwielen
• inklapbaar transferonderstel incl. 

ophangbeugel

TECHNISCHE GEGEVENS

Wave Maat 1 Maat 2 Maat 3

Geschikt voor lichaamslengte 76 - 117 cm 102 - 142 cm 127 - 188 cm

Maximale belasting 34 kg 68 kg 114 kg

Zitbreedte x -diepte 38 x 27 cm 38 x 33 cm 44 x 43 cm

Rughoogte 58 cm 67 cm 81 cm

Rug- en zithoek 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Afmetingen Wave zonder kuitsteun  (l x b) 108 x 46 cm 124 x 46 cm 128 x 53 cm

Afmetingen badonderstel (l x b x h) 99 x 44 x 20 cm 99 x 44 x 20 cm 99 x 44 x 20 cm

Afmetingen doucheonderstel (l x b x h) 86 x 69 x 56 cm 86 x 69 x 56 cm 86 x 69 x 56 cm

Kleur bekleding Roze of Blauw Roze of Blauw Roze of Blauw

VERZORGEN

Opbergen
De Wave, inclusief het bad- en transferonderstel, zijn volledig te verstellen tot een compact geheel. 
Opbergen is dus geen enkel probleem. 

Transferonderstel
Het unieke draaimechanisme biedt de mogelijkheid de Wave in de breedte van het bad te draaien.
Door het transferonderstel vervolgens opzij te rijden, ontstaat er de ruimte om gemakkelijk met een 
tillift de transfer van en naar de Wave te maken.
Het transferonderstel wordt standaard geleverd met een ophangbeugel voor aan de muur. Zo is het 
onderstel altijd binnen bereik.

Doucheonderstel Transferonderstel Badonderstel Standaard
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