Verrijdbare tilliften

passief & actief

Specialist in
aangepast wonen

Efficiënte oplossingen
veilig, betrouwbaar &
comfortabel
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Passieve tilliften
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Model TEUN
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Model TIM / THOMAS

Max. belasting: 130 / 175 kg.
	Geschikt voor tweepuntsjuk
& Handmatig kanteljuk.
	Pootspreiding handmatig

Max. belasting: 175 kg.
	Geschikt voor tweepuntsjuk, handmatig kanteljuk & elektrisch verstel-
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Model SAMSON
Max. belasting: 150 / 205 kg.
Geschikt voor tweepuntsjuk
& handmatig kanteljuk.
	Pootspreiding elektrisch.

baar kanteljuk.
	Pootspreiding handmatig,

standaard.

Model CARLO
Max. belasting: 181,5 kg.
	Geschikt voor vierpuntsjuk,
kanteljuk met gasdrukveer &
elektrisch verstelbaar kanteljuk.
	Pootspreiding elektrisch

elektrisch (optioneel).

Actieve tilliften
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standaard.

Badliften

Jukken, draagbanden
& accessoires
Domicare biedt verreweg de meeste
oplossingen ten aanzien van
tweepuntsjukken, kanteljukken,
draagbanden & accessoires.
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Model THEO / THIJS
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Model NORA

Max. belasting: 130 kg.

Max. belasting: 200 kg.

Voorzien van voetplaat en

Voorzien van voetplaat en

(verstelbare) beensteunen.

beensteunen.

	Pootspreiding handmatig.

	Pootspreiding elektisch.
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Model SENTA
Max. belasting: 150 kg.
	Zittingen en rugleuningen
voorzien van huidvriendelijk
PUR materiaal.
	Pootspreiding elektisch.
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Dit basismodel verrijdbare lift kenmerkt zich door zijn zeer compacte
afmetingen en gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Het ontwerp van de
hef-arm is dusdanig dat ook het tillen vanaf de vloer mogelijk is.

De lift kan worden uitgerust met:

Specificaties

	tweepuntsjuk t.b.v.
draagbanden met lussen
	handmatig verstelbaar
kanteljuk

Maximale belasting: 130/175 kg.
	Eigen gewicht: 46 kg.
Lengte x breedte: 109 x 61 cm.
Maximale breedte: 118 cm.

De poten zijn verstelbaar door middel

Maximale hoogte: 205 cm.

van een hendel. De lift functioneert op

	Voorzien van noodstop functie

accu’s die door een meegeleverde lader
snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Passieve tilliften
Model Teun
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Voorzien van nood omlaag functie

Deze liften worden gekenmerkt door een enorme reikwijdte, zowel
de mast als de pootspreiding. Dit biedt aanzienlijke voordelen bij

Passieve tilliften
Model TIM & THOMAS

bijvoorbeeld het uitvoeren van transfers van en naar een elektrische
rolstoel. Het ontwerp van de hef-arm is dusdanig dat ook het tillen
vanaf de vloer mogelijk is.

De lift kan worden uitgerust met:

Specificaties

	tweepuntsjuk t.b.v.
draagbanden met lussen
	handmatig verstelbaar
kanteljuk t.b.v. draagbanden
met clips
	elektrisch verstelbaar
kanteljuk
	Elektrisch bedienbare

	Maximale belasting: 175 kg.
	Eigen gewicht: 50 kg. (24/26)
	Lengte x breedte: 143 x 65 cm.
Maximale breedte: 143 cm.
Maximale hoogte: 209 cm.
	Voorzien van noodstop functie
	Voorzien van nood omlaag functie

pootspreiding
De poten zijn verstelbaar door middel
van een voetpedaal (TIM ) of elektrisch
bedienbare pootspreiding (THOMAS ).
De lift functioneert op accu’s die door
een meegeleverde lader snel en
eenvoudig kunnen worden geladen.
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De verrijdbare tillift Model samson kenmerkt zich door een maximale
belasting die kan worden uitgebreid tot 205 kg, waarmee ondanks
de compacte afmetingen van de lift veilig transfers kunnen worden
uitgevoerd. Het ontwerp van de hef-arm is dusdanig dat ook het
tillen vanaf de vloer mogelijk is, in combinatie met de Guldmann
draagbanden met lussen.

De lift kan worden uitgerust met:

Specificaties

	tweepuntsjuk t.b.v.
draagbanden met lussen
	handmatig verstelbaar

	Maximale belasting:
155 kg. (optioneel 205 kg.)

kanteljuk t.b.v. draagbanden

	Eigen gewicht: 47 kg

met clips

	Lengte x breedte: 132 x 70 cm.
Maximale breedte: 111 cm.

De lift wordt standaard geleverd met een

© Guldmann

Passieve tilliften professional
Model SAMSON
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	Maximale hoogte: 201 cm.

elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift

Voorzien van noodstop functie

functioneert op in de mast geïntegreerde

Voorzien van nood omlaag functie

accu’s die door een meegeleverde lader
snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Deze uit aluminium vervaardigde tillift is 100% recyclebaar en is zeer
fraai afgewerkt. De lift wordt standaard geleverd met een elektrisch
bedienbare pootspreiding, en kan worden voorzien van zowel vaste

Passieve tilliften professional
Model CARLO

jukken als kanteljukken. Voor de verstelbare kanteljukken van model
Carlo kan worden gekozen voor verstelling middels een gasdrukveer
of elektromotor.

De lift kan worden uitgerust met:

Specificaties

	Vierpuntsjuk
	verstelbaar kanteljuk
met gasdrukveer
	elektrisch verstelbaar
kanteljuk

Maximale belasting: 181,5 kg.
	Lengte x breedte: 129 x 70 cm.
Maximale breedte: 114 cm.
Maximale hoogte: 217 cm.
Voorzien van noodstopfunctie

De jukken van model Carlo kunnen worden

Voorzien van nood omlaag functie

gefixeerd of gedraaid naar keuze dankzij
een slimme constructie. Mede dankzij de
gebogen hef-arm kan de gebruiker goed
worden gepositioneerd vanuit een zittende
in een liggende positie en vice versa. De lift
functioneert op accu’s die door een meegeleverde lader snel een eenvoudig kunnen
worden geladen.
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De actieve liften THEO & THIJS kunnen naar keuze worden geleverd
met bevestigingspunten voor draagbanden met lussen of
draagbanden met clips.

De lift kan worden geleverd met handmatige

Specificaties

pootspreiding door middel van een hendel
(THEO) of elektrisch bedienbare pootsprei-

Maximale belasting: 130 kg.

ding (THIJS ). De lift functioneert op accu’s

	Eigen gewicht: 50,5 kg. (22,5/28)

die door een meegeleverde lader snel en

	Lengte x breedte: 143 x 65 cm.

eenvoudig kunnen worden geladen.

Maximale breedte: 110 cm.
Maximale hoogte: 168 cm.
Voorzien van noodstop functie
	Voorzien van nood omlaag functie

Actieve tilliften
Model THEO & THIJS
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Bij actief tillen wordt van de cliënt een zekere activiteit verwacht
waardoor deze zelf meewerkt om van zittende naar staande positie

Actieve tilliften
Model NORA

over te gaan. De sta-liften van Domicare bieden een effectieve hulp bij
het uitvoeren van uiteenlopende transfers, waarbij veel ruimte voor
ADL handelingen geboden wordt.

Specificaties
De lift wordt standaard geleverd met

Maximale belasting: 200 kg.

elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift

	Lengte x breedte: 90 x 65 cm.

functioneert op accu’s die door een meege-

Maximale breedte: 71 cm.

leverde lader snel en eenvoudig kunnen

Maximale hoogte: 175 cm.

worden geladen.

Voorzien van noodstop functie
	Voorzien van nood omlaag functie

De met zacht kunststof beklede beensteunen zijn flexibel, en kunnen worden
voorzien van een kuitfixatie.
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De Senta badlift is eenvoudig te bedienen en van badstoel gemakkelijk
aan te passen tot stretcher en hierdoor veelzijdig inzetbaar. Het gebruik
van aluminium, roestvaststaal met poedercoating en huidvriendelijke PUR
materialen geeft de lift een fraai uiterlijk en draagt bij aan een lange
levensduur in een vochtige omgeving. De lift is waterdicht en kan
hierdoor worden gebruikt onder de douche.

De lift wordt standaard uitgerust met

Specificaties

elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift
functioneert op accu ’s die door een meege-

	Eigen gewicht: 65 kg.

worden geladen. De badlift is leverbaar met

	Lengte x breedte: 90 x 68 cm.

diverse accessoires zoals panelen waarmee
de stoel kan worden aangepast tot stretch-

Model SENTA
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Hoogte: 136-165 cm.
Zithoogte: 52-122 cm

er, een zijhek ten behoeve van de stretcher

	Voorzien van noodstop functie

of een voet-plaat in combinatie met de

	Voorzien van nood omlaag functie

stoel. Ook kan de lift worden geleverd met

Badlift

Maximale belasting: 150 kg.

leverde lader snel en eenvoudig kunnen

een geïntegreerde weeg unit voor het wegen van personen tot maximaal 150 kg.

VIP draagband
t.b.v. kanteljuk

Net draagband
t.b.v. kanteljuk

Jukken, draagbanden
en accessoires

Amputatie band

Domicare biedt verreweg de
meest uiteenlopende oplossingen.

Verrijdbare tilliften kunnen worden geleverd met
tweepuntsjukken, 4 puntsjukken en kanteljukken.
De kanteljukken zjin zowel met handmatige als
elektrische bediening leverbaar. Ook zijn er diverse

Toiletdraagband,
© Guldmann

optie extra hoofdondersteuning

jukken en draagbanden leverbaar om transfers uit
te voeren in liggende positie.
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Hulpmiddelen compleet geïnstalleerd

Organisatie

Een complete oplossing

Showroom

Domicare kenmerkt zich door een zoge-

Sinds 1996 leveren en monteren wij hulp-

Een enkel product biedt vaak slechts een

Veel van onze producten kunnen in onze

naamd no-nonsense beleid; “Wij hebben

middelen. Ons assortiment is specifiek

oplossing voor ontstane moeilijkheden

showroom worden gedemonstreerd, een

de ervaring en zijn gespecialiseerd in het

samengesteld voor het aanpassen van

bij één bepaalde activiteit of handeling.

bezoekje kan dus zeker de moeite waard

installeren van hulpmiddelen. Wij dienen

woningen, en we verzorgen de complete

Door de samenstelling van ons assortiment

zijn! Voor een bezoek aan onze showroom

er dus voor te zorgen dat aan alle details

montage inclusief alle bouwkundige

en onze werkwijze ontstaat echter een

verzoeken wij u vooraf even een afspraak

wordt gedacht en de klant goed wordt

werkzaamheden! Domicare levert

complete oplossing voor zowel tillen als

te maken om er zeker van te zijn dat de

geïnformeerd.”

woningaanpassingen door heel Nederland.

verplaatsen, het overbruggen van trappen,

juiste adviseur en producten aanwezig zijn.

koken, baden en douchen.
Domicare biedt een totaalconcept waarbij
de klant mag verwachten dat het ook echt
alles omvat wat nodig is om een woningaanpassing tot een succes te maken!

Zweedsestraat 8 A 13
7418 BG Deventer

TELEFOON

EMAIL

0570 62 44 62

info@domicare.nl

0570 63 57 22

www.domicare.nl

FAX

INTERNET

