SANMEDI APOLLO,
BASIC EN PROFILO

Sanmedi Apollo
Sanmedi Basic
Sanmedi Proﬁlo

Met de drie productlijnen Sanmedi Apollo, Sanmedi Basic en
Sanmedi Proﬁlo voor de aangepaste badkamer combineert
Sanmedi functionaliteit, veiligheid, comfort en hygiëne met
moderne uitstraling en betaalbare prijzen.
Sanmedi Proﬁlo
Deze lijn bestaat uit o.a. douchezitjes, armsteunen, badzitjes- en
krukjes. De Sanmedi Proﬁlo producten zijn vervaardigd uit duurzaam
wit polypropyleen, voorzien van een aluminium en rvs frame met een
opvallend mooi design. Hierdoor zijn de producten roestvrij, licht in
gewicht en eenvoudig schoon te houden.
De zitting van het opklapbare douchezitje is voorzien van gaatjes
voor de afvoer van water. Het Sanmedi Proﬁlo douchezitje kan ook
worden geleverd met een zachte zitting waarbij het water door gootjes
wordt afgevoerd. De bevestigingspunten zijn gemaakt van rvs en
worden afgedekt door afdekkapjes van polypropyleen. Optioneel zijn
steunpoten, een rugleuning en armsteunen.
Sanmedi Basic
Dit assortiment bestaat uit handgrepen en toiletsteunen met een
veilig stroef oppervlak, leverbaar in verschillende materialen en
maatvoeringen. De Sanmedi Basic producten zijn geschikt voor gebruik
in douche- en toiletruimtes.
Door het lage prijsniveau zijn de Sanmedi Basic producten uitermate
geschikt voor toepassing in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (W.M.O.); goedkoop en adequaat.
Sanmedi Apollo
Dit assortiment van toilet- en badaanpassingen bestaat uit
toiletverhogers, toiletstoelen en badplanken.
De Apollo verhoogde oplegzittingen kunnen eenvoudig op de closetpot
worden bevestigd door middel van klemmontage. Deze klemmen zijn
in de breedte instelbaar, waardoor de closetzitting geschikt is voor
vrijwel alle closetpotten.
De klemmen zijn vervaardigd uit nylon, waardoor er langdurig kracht
op uitgeoefend kan worden. De Apollo verhoogde oplegzitting is
leverbaar in een hoogte van 6, 10 en 14 cm.
Apollo toiletstoelen kunnen op verschillende manieren gebruikt
worden:
- over het bestaand closet
- als toiletstoel waarbij de po gebruikt kan worden
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De Apollo badplank is gemaakt van recyclebaar kunststof en is sterk en
duurzaam. De brede zijkant maakt het in- en uitstappen makkelijker.
Het smallere, middenstuk dient voor een betere intieme hygiëne.

