
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TDV® 

 

Vele verstelmogelijkheden 
Zithoogte, armleggerhoogte, rugleuning en voetensteunhoogte zijn traploos instelbaar. De TDV is daarmee 
heel eenvoudig op uw lichaam aan te passen. Voor een makkelijke transfer kunnen de armleggers 
achterwaarts en de voetensteunen zijwaarts weggeklapt worden. 

Armleggers 
De hoogte van de armleggers zijn traploos instelbaar. Tevens kan de gehele armlegger naar achteren 
weggeklapt worden voor een eenvoudige zijdelingse transfer. Door de ergonomische vorm van de buis is de 
armlegger ook van ‘binnenuit’ vast te grijpen en te gebruiken als extra steun tijdens de transfer. In dit geval is 
de armsteun eenvoudig te fixeren met een vergrendeling voor extra veiligheid.  

Rughoek 
De rugleuning is traploos in hoek te verstellen tussen de 0 en 180 graden. Uit veiligheidsoverwegingen is er 
een aanslag geplaatst op 115 graden. De comfortabele rugleuning is gemaakt van bysonyl, hetgeen 
gemakkelijk schoon te houden is. 

Voetenplank 
De voetplaten zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar in hoogte, ook zijn de voetplaten zijwaarts opklapbaar  
hetgeen het in en uit de stoel stappen vergemakkelijkt. Afhankelijk van het type stoel zijn er nog meerdere  
verstellingen van de voetplaten en beensteunen mogelijk.  

Zitting 

De zitting is een U-model met de opening aan de voorzijde. Deze is bekleed met platilon; een slijtvast,  

waterdicht materiaal. De zitting is uit te breiden met een opvulstuk om de gehele opening af te dekken of 

alleen de voorzijde. Ook kan het formaat van de zitting of het formaat van de opening, vorm van de opening 

worden aangepast. Een zitting zonder opening voor alleen douchen is ook mogelijk. Tevens kan als polstering 

gekozen worden voor neopreen (duikerspakrubber), een zachter comfortabel materiaal.   

 
 

De TDV toilet/douchestoel biedt u hulp 
bij het bezoeken van het toilet en de 
douche. In deze comfortabele stoel 
wordt u optimaal ondersteund en zit u 
veilig en stabiel. Bovendien kan de 
TDV volledig op uw persoonlijke maten 
en wensen aangepast en ingesteld 
worden. 

 
 3 Modellen 
 De TDV is er in 3 verschillende modellen: 
 Vast; voetsteunen in hoogte verstelbaar, 
 afneembaar en opklapbaar. 
 Standaard; als vast maar tevens zijn de  
 beensteunen compleet wegzwenkbaar   
 en afneembaar. 
 Comfort; als standaard maar tevens met  
 gepolsterde kuitsteunen en instelbare   
 kniehoek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huka B.V. 

Munsterstraat 13 

7575 ED Oldenzaal 

Nederland 

Tel. +31 (0) 541 572 472 

Fax. +31 (0)541 520 415 

info@huka.nl 

www.huka.nl 

 

      Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

 

Individueel en uniek 
De TDV is op alle mogelijke manieren aan te passen aan uw behoeftes. 
Daarbij zijn ook gecompliceerde aanpassingen als een 
gasveerkantelverstelling of een hydraulische hoogteverstelling mogelijk. 
Vraag uw specialist om advies. 

Uw leverancier: 

Zitbreedte 43 cm 
Zitdiepte 45 cm 
Rugleuninghoogte 45 cm 
Zithoogte 53-63 cm 
Armleggerhoogte 19-26 cm 
Rugverstellingsbereik 0-115 graden 
Breedte 64 cm 
Lengte 112 cm 
Gewicht 25 kg 
Max. belasting 120 kg 

 

 

 

 

 

 

TDV vast TDV standaard 

TV comfort 

Meenemen 
De TDV is eenvoudig te demonteren. Door het 
losdraaien van slechts vier bouten is de stoel in drie 
afzonderlijke delen uit elkaar te halen, die u eenvoudig 
kunt meenemen in de auto voor gebruik tijdens 
bijvoorbeeld een vakantie.  

Technische details: 


