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Waarom een inloopbad?

Als een minder valide of oudere toch wilt genieten van een bad dan is er de keus voor inloopbaden.
Gewone baden hebben het nadeel van een erg hoge instap. Bij bejaarden- of verzorgingscentra kan
dit opgelost worden door gebruik te maken van hulpmiddelen om de bader in het bad te hijsen. Bij
inloopbaden is dat niet nodig. Door middel van een deur, die naar binnen opengaat, stapt de bader
het bad in. De deur gaat naar binnen toe open zodat als er water in het bad is, deze door de
waterdruk goed wordt afgesloten. Ten behoeve van comfort en veiligheid is het inloopbad voorzien
van een speciale afvoer, waardoor het inloopbad, met een goed werkende afvoert, binnen 1 minuut
leeg loopt. Het is namelijk niet mogelijk om de deur te openen als het bad vol is.

Alle inloopbaden kunnen geleverd worden met voorzieningen voor hydrotherapie.

Hydrotherapie

Hydrotherapie is het gecombineerde effect van hitte, massage en drijfvermogen. Het warme water
zet bloedvaten uit, waardoor de bloedstroom verhoogt naar pijnlijke of beschadigde weefsels. Het
zuurstof en voedingsmiddelen in het bloed zal de overwerkte spieren helpen sneller te herstellen.
Massage, die door het spa straalsysteem wordt verstrekt, openen de poriën en ontspant de spieren

De Hydro massage verbetert ook de bloedsomloop en versnelt het natuurlijk helende proces van het
lichaam. Het drijfvermogen vermindert uw lichaamsgewicht door 90%. Dit verlicht de druk op
gewrichten en spieren. Hydrotherapie wordt op brede schaal gezien als een efficiënte methode om
de pijn en spanning in spieren en gewrichten te verminderen.

Onze Inloopbaden

De inloopbaden zijn gemaakt van glasfiber. Door gebruik van dit materiaal is het bad sterk,
corrosiebestendig en is het goed geïsoleerd.
De instaphoogte is 15 cm, waardoor het ook voor een minder valide makkelijk om in het bad te
stappen.
Alle baden zijn voorzien van een ergonomisch gevormde hoofdsteun van polyethyleen.
Door gebruik te maken van een dubbele afvoer, is de leeglooptijd van het bad teruggebracht tot
minder dan 1 minuut. Deze leeglooptijd is overigens alleen haalbaar met een goed werkende afvoer.
Naast de waterinloop zijn de baden ook uitgevoerd met een handdouche.
Ten behoeve van de veiligheid en het comfort wordt voor de waterinloop een temperatuur
instelbare kraan gebruikt. Dit voorkomt verbranding tijdens het vullen van het bad.
Natuurlijk is de vloer en zit gedeelte van onze baden voorzien van een antisliplaag om uitglijden te
voorkomen.
Alle baden kunnen uitgerust worden met diverse typen air jets en water jets, tot een volledige
hydrotherapie uitvoering.

Bad met air jets en water jets

Bij inloopbaden voorzien van air jets, wordt het bad op temperatuur gehouden door het opwarmen
van de lucht voordat deze via de jets het bad inkomt.
Deze temperatuur is op het bedieningspaneel instelbaar tot maximum 45 graden Celsius.
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Voor het reinigen van het water jet systeem is het bad voorzien van een automatisch
reinigingssysteem op basis van ozon reinigingstechniek.

Optioneel is het mogelijk om de baden te voorzien van Radio/CD speler en zelf een flat screen
Televisie.

Type W-111
Size: 1500*830*720 mm;
Ironware: Cold/hot water switch, function switch, water infall,
handheld shower
Safety: 2 pcs. Stainless handreail, 1 pcs. pillow.

Options:
Massage nozzles: 7 pcs, Air nozzles: 16 pcs, 1 X 1HP water
pump;
Thermostat: 1.5KW (temperature adjustable);
Voltage: 110V-220V-240V/50-60HZ

Type W-888
Size: 1150*690*800 mm;
Ironware: Cold/hot water switch, function switch, water infall, handheld shower
Safety: 2 pcs. Stainless handreail.
Options:

Massage nozzles: 6 pcs, Air nozzles: 16 pcs, 1 X 1HP water pump;
Thermostat: 1.5KW (temperature adjustable);
Voltage: 110V-220V-240V/50-60HZ
Also availible in Black, Blue and Red
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Type W-999

Size: 1500*850*650 mm;
Ironware: Cold/hot water switch, function switch, water
infall, handheld shower
Safety: 2 pcs. Stainless handreail, 1 pcs pillow

Options:
Massage nozzles: 12 pcs, Air nozzles: 20 pcs, 1 X 1HP water
pump;
Thermostat: 1.5KW (temperature adjustable);
Voltage: 110V-220V-240V/50-60HZ


