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TIPS

Productkenmerken
• gehoekte greep van geanodiseerd aluminium

• leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet

• diagonaal/verticaal: steun tijdens opstaan, horizontaal: 
veilig om vast te houden bij oprichten vanuit zitpositie

• ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en douche

• horizontaal biedt steun tijdens staan en verplaatsing in en uit 
douche

• ergonomisch door plat ovale vorm van de greep 

• montage-steunen van glasvezel versterkt kunststof, 
 kappen van slagvast ABS

• makkelijk in te korten indien nodig  

• past in ieder interieur

• door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of 
rechts samen te stellen. 

• eenvoudige montage in allerlei ondergronden:  
massief, hol, steen, enz. (zie tips)

• voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische hulp-
middelen 93/42/EEG, CE richtlijn

• maximale belasting 150kg

Toepassingen
• bad

• douche 

• toilet

Montagemateriaal
• montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)

• 6 spaanplaatschroeven RVS 6x40 cilinder kop pozi

• 6 nylon pluggen S8

• Fischer plug M8-S  (speciaal voor metrische draad)

• tandveerring diameter 8mm

• inbusbout M8 x 60mm RVS

gehoekte wandbeugel 45° gehoekte wandbeugel 90° ideaal voor bad en toilet

 ¹ gehoekte beugels bieden 
extra steun en comfort

 ¹ zelfde plat-ovale design als 
rechte wandbeugel en dus prima 
met elkaar te combineren in de 
woning

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
   (meegeleverd) 
- ander materiaal: Fischer pluggen 
   (niet meegeleverd, types 
   afhankelijk van ondergrond)

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) toepassing materiaal /RAL kleur kleur afdekkap

wandbeugel hoek 90° 8010.109.10 600x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

wandbeugel hoek 90° 8010.109.11 600x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit mat

wandbeugel hoek 90° 8010.109.15 600x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit hoogglans

wandbeugel hoek 90° 8010.109.16 600x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit mat

wandbeugel hoek 45° 8010.135.10 300x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

wandbeugel hoek 45° 8010.135.11 300x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit mat

wandbeugel hoek 45° 8010.135.15 300x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit hoogglans

wandbeugel hoek 45° 8010.135.16 300x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit mat

renovatieplaatjes, 2x (t.b.v. 
afdichting wand-gaten Linido) 8010.005.02 blank geanodiseerd aluminium

Glow in the Dark strip  
(zelfklevend) t.b.v. wandbeugel 8055.015.01 215x30 glow in the dark

*inkortbaar     **RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur

wandbeugels
SecuCare Wandbeugel

badkamer, toilet 

makkelijk zelf in te korten

Bodemplaat montagevoet

Montagevoetje hoekstuk

plaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido




