
Wellness- en verzorgingsbad in een exclusief design

AVERO Phoenix
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Badkuip met verlaagd voetengedeelte ...

De AVERO Phoenix badkuip is aan drie kanten vrij onderrijdbaar, zodat ook in kleine 

ruimten zonder problemen met badliften kan worden gewerkt. Zonder verankering in de 

vloer staat de badkuip veilig in de ruimte en kan hij optimaal aan uw 

verzorgingsbadkamer worden aangepast. De vorm van de kuip en het voetengedeelte 

van de AVERO Phoenix maken het gebruik van alle in de handel zijnde moderne 

patiëntenliften mogelijk.

Het verlaagde gedeelte voor de benen en het speciaal aangepaste rugprofiel van de 

badkuip, met armsteunen, vormen een op de ergonomie afgestemde binnenkant van 

de badkuip, waardoor de bewoner ontspannen in de badkuip kan liggen. Dit is met 

name bij het gebruik van een badlift een groot voordeel, omdat het de bewoner extra 

ondersteuning in de badkuip geeft. Het zitgedeelte is van een hygiëne-opening 

voorzien, die gemakkelijk reinigen van het intieme gebied mogelijk maakt.

  

Hoog-Laag bad AVERO Phoenix
Helder design en hoogwaardige materialen ...

Veiligheid en comfort bij het baden ...

De bedienings- en besturingseenheid van het AVERO Phoenix hoog-

laag bad onderscheidt zich door duidelijke vormgeving en symbolen, 

die een verkeerde bediening uitsluit en het werk voor het personeel 

vergemakkelijkt. Speciale veiligheidssystemen voor badkraan en 

handdouche beschermen de bewoner tegen verbranding en het per 

ongeluk activeren van de desinfectie, zolang de bewoner nog in de 

badkuip ligt.

Hoogwaardige verchroomde messing handgrepen in een uniek design 

en extra in de rand van de badkuip aangebrachte houders voor de 

badkuipverkorter geven de badkuip niet alleen een bijzonder uiterlijk, 

maar ook een uitstekende ondersteuning en een veilig gevoel voor de 

bewoner, die geheel ontspannen van het bad kan genieten.
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Genieten van een bad op het hoogste niveau ...

De AVERO Phoenix badkuip is ontwikkeld aan de hand van de 

nieuwste inzichten en in samenwerking met verzorgenden en 

ergotherapeuten. De selecte, hoogwaardige materialen, het 

heldere design en vooral de ergonomische binnenkant van de 

badkuip geven de bewoner de mogelijkheid op het hoogste 

niveau van een bad te genieten.

De badkamer krijgt door het aantrekkelijke design een geheel 

nieuw uiterlijk. Een eenvoudig en doordacht bedienings- en 

veiligheidsconcept maakt een probleemloze en eenvoudige 

bediening door het personeel mogelijk en biedt tegelijkertijd 

uitgebreide veiligheid voor bewoner en patiënt.

Voordelen voor uw verzorgenden en bewoners ...

Hoog-Laag bad AVERO Phoenix
De optimale oplossing voor uw zorgverleners en bewoners ...

r   Eenvoudige bediening via tiptoetsen met symbolen

r  Veiligheidsmodules voorkomen verkeerde bediening

r   Poriënvrij oppervlak voor gemakkelijk reinigen en optimale hygiëne

r   Ergonomisch werken, hoogteverstelling van de badkuip op werkhoogte

r   De ergonomische binnenkant van de badkuip maakt comfortabel en veilig 

        baden van de bewoner mogelijk, met en zonder tillift

r   Armsteunen met handgrepen voor meer comfort en veiligheid

r   Voorgevormd zitgedeelte met verzorgingsopening voor betere hygiëne 

        in het intieme gebied

r   Veel ruimte op schouderhoogte voor de bewoners

r   Dubbele bescherming tegen verbranden voor handdouche en badvulling

r   Voor alle tilliften geschikt

Designed by Uwe Spannagel TM
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Het therapiesysteem met gekleurd licht van de AVERO Phoenix zorgt voor een speciale, 

optisch stimulerende welzijnssfeer voor uw bewoners. Met vier in de zijkant van de 

badkuip ingebouwde LED-spots kan het badwater, zonder warmtestraling en zonder dat 

het licht de bewoner stoort, in het gehele kleurenspectrum worden gedompeld. Het 

therapiesysteem met gekleurd licht beschikt over vrij te kiezen kleuren en een 

automatisch programma voor de kleurovergangen.

De lichte prikkeling op de huid zorgt voor ontspanning en werkt kalmerend, met name bij 

onrustige zorgbehoevenden en bevordert bovendien de doorbloeding van de huid. 

Kiemvorming in de sproeiers, die zijn ingebouwd in de bodem en het voetengedeelte, is 

door een speciaal proces niet mogelijk, waardoor een geïntegreerde desinfectie-

installatie voor het ontsmetten van het bubbelbad niet nodig is.

Door twee ter hoogte van het bovenlichaam ingebouwde vibratieluidsprekers worden de 

trillingen van de muziek direct in het water en op het lichaam van de bewoner 

overgedragen. Daardoor ontstaat een voelbare beleving van de klanken, die volgens de 

stand van de nieuwste onderzoeken een positieve invloed op de bader heeft. Een 

USB/Bluetooth-aansluiting maakt het afspelen van individuele muziekbestanden naar 

wens mogelijk. De bediening gebeurt via een vast klavier op de badkuip.

Therapiesysteem met gekleurd licht ...

Bubbelbad ...

Muziek-soundsysteem ...

Een volledig bad is weldadig voor lichaam en geest. Volgens recent onderzoek 

inzake dementie blijken vooral sensorische prikkels bij demente bewoners een 

therapeutisch effect te hebben ...

7

Een in de badkuip geïntegreerd systeem voor aromatherapie maakt de toepassing van 

verschillende aroma's mogelijk die, samen met de verwarmde lucht door het 

bubbelbadsysteem en het badwater, voor de bewoners een heerlijke zintuiglijke ervaring 

geven. Eenvoudige bediening en een onderhoudsvrij systeem zijn vanzelfsprekend. Deze 

optie is alleen in combinatie met het bubbelbadsysteem mogelijk.

Maak gebruik van de mogelijkheid de badkuip met behulp van een automatische vulstop 

te vullen, zodat de zorgverlener zich tijdens het vullen van de badkuip geheel op de 

bewoner kan concentreren. De AVERO Phoenix biedt twee verschillende vulniveaus naar 

keuze, om afgestemd op de bewoner en het gebruik de juiste hoeveelheid water te 

kiezen. Dit bespaart tijd en energiekosten en maakt volledige concentratie op de bewoner 

mogelijk.

De ingebouwde desinfectie biedt maximale bescherming tegen kruisbesmettingen, 

waardoor geschikte, goedgekeurde eigen desinfectiemiddelen voor de oppervlakken 

kunnen worden gebruikt. De desinfectiesproeier en het reservoir zijn bewust achter het 

paneel aangebracht en extra beveiligd tegen verkeerde bediening, zodat de bewoner niet 

per ongeluk tijdens het baden met desinfectiemiddel in aanraking kan komen.

Systeem voor aromatherapie ...

Automatisch vullen van de badkuip ...

Desinfectievoorziening ...

Voor de kleur van onze AVERO Phoenix kunt u natuurlijk vrij uit een 

verscheidenheid aan RAL-kleuren kiezen en uw badkuip qua kleur optimaal aan 

uw interieurconcept aanpassen ...

Opties AVERO Phoenix
Wellness en therapie ...
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BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3  

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de 

Fon +49 641- 92220-0  

Fax +49 641- 92220-20  

www.beka-hospitec.de

BEKA Hospitec bvba 

Oude Baan 46 

B-2550 Kontich

België / Belgique 

info@beka-hospitec.be 

Tel +32 (0) 473.93.02.35  

www.beka-hospitec.be  

Technische gegevens  AVERO Phoenix

Toebehoren / Opties

Automatische waterstop

Badkuipverkorter

Desinfectievoorziening met afzonderlijke handdouche

Bubbelbad

Therapiesysteem met gekleurd licht

Muziek-soundsysteem

Systeem voor aromatherapie

Speciale kleuren volgens RAL

                 

Totale afmeting AVERO Phoenix 190 (incl. bedieningspaneel)

Binnenkant van de AVERO Phoenix 190 (l x b x d )

Buitenkant van de AVERO Phoenix 190 (l x b x d )

Hoogteverstelling

Hefkracht

Vulhoeveelheid AVERO Phoenix 190

Max. patiëntengewicht

SWL (Safe Working Load)

2.284 mm x 890 mm

1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm

1.934 mm x 800 mm x 520 mm

680 mm - 1.080 mm

8.000 N

ca. 220 liter

220 kg

300 kg
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