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Het klassiek en elegant hoog-laag bad 
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AVERO VIVA 
Biedt veiligheid en comfort... 

Functioneel en prijsgunstig... 

Het tijdloze design van het AVERO VIVA bad weerspiegelt zich in zijn 

strakke en eenvoudige buitenbekleding en elegante en mooie badkuip. 

De ergonomische vormgeving van de badkuip biedt de bewoner ter 

hoogte van de schouders voldoende ruimte en laat het gebruik van 

moderne badliften toe.  

Het AVERO VIVA hoog-laag bad is vrij onderrijdbaar zodat ook in kleine 

ruimten probleemloos met badliften kan gewerkt worden. Armsteunen 

met geïntegreerde handgrepen in chroom, verstelbare voetensteunen 

en een tegen verbranding beveiligde thermostaat voor bad en douche, 

zorgen voor het hoogste comfort en veiligheid tijdens het baden.  

De bediening van het bad gebeurt door middel van een bedienfolie op 

het bad met duidelijke symbolen. 
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Veiligheid 

• Het bad is uitgerust met een beveiliging tegen verbranding.  

• Een geïntegreerde besturingseenheid met een eigen voeding via een ingebouwde batterij zorgt 

ervoor dat het bad bediend kan worden bij een stroompanne. (optioneel) 

• Verstelbare voetenplank past de lengte van het bad aan in functie van de lengte van de 

bewoner. 

• Ergonomisch gevormde handgrepen zorgen voor houvast en extra veiligheid. 

 

Optimale hygiëne 

• Een thermische spoeling tegen legionella is optioneel beschikbaar met de Grohe Grotherm 

2000 Special thermostatische kraan.  

• De geluidsarme Airspa heeft een gesloten luchtcircuit met speciale terugslagkleppen waardoor 

de luchtleidingen niet in aanraking komen met mogelijk besmet water. Dit zorgt ervoor dat er 

geen gevaar is voor kruisbesmettingen en dat het personeel een tijdrovende interne desinfectie 

bespaard blijft.   

• De bedienfolie met uitsluitend sensortoetsen is eenvoudig te reinigen. 

• Geïntegreerd desinfectiesysteem optioneel beschikbaar. 

Veiligheid en optimale hygiëne… 
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Airspa ... 

De geïntegreerde geluidsarme Airspa zorgt voor een homogene verspreiding van 

miljoene kleine warme luchtbellen. De 10 airjets op de bodem van het bad zorgen voor 

een heerlijke en ontspannende massage, en verminderen de spanning op de spieren en 

stimuleren de bloedsomloop. Het borstelend effect van de luchtbellen zorgt tevens voor 

de reiniging van de huid. 

Kiemvorming in de leidingen is door het gesloten systeem niet mogelijk. Speciale 

terugslagkleppen zorgen ervoor dat de leidingen niet in aanraking kunnen komen met 

mogelijk besmet water. Dit zorgt ervoor dat er geen gevaar is voor kruisbesmettingen en 

de leidingen niet dienen gedesinfecteerd te worden na gebruik.  

Therapiesysteem met gekleurd licht ... 
Lichttherapie gebruikt kleuren om de geest te stimuleren, elke kleur heeft een ander 

effect  op de bewoner. 

Met vier in de zijkant van de badkuip ingebouwde LED-spots kan het badwater, zonder 

warmtestraling en storende verblinding voor de bewoner, in het gehele kleurenspectrum 

worden gedompeld. Het therapiesysteem met gekleurd licht beschikt over vrij te kiezen 

kleuren en een automatisch programma voor de kleurovergangen. 

Muziek-soundsysteem ... 
De muziektherapie zorgt voor verschillende zintuigelijke prikkels, zowel auditief als ook 

sensorieel door de vibraties die via het water en de badkuip worden verspreid. 

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. Een USB/Bluetooth aansluiting maakt het afspelen van individuele 

muziekbestanden naar wens mogelijk.  

Systeem voor aromatherapie ... 
Een in de badkuip geïntegreerd systeem voor aromatherapie verspreidt verschillende 

aroma's via de verwarmde lucht van het airspa systeem. Elk aroma heeft zijn eigen ken-

merk, ze kunnen zowel kalmerend als stimulerend werken. Deze optie is alleen in combi-

natie met het bubbelbadsysteem mogelijk. 

Steeds meer instellingen geven het baden een prominente rol bij het verhogen van de levenskwaliteit van de bewoners. Het gevoel 

van welbehagen komt de gezondheid op een natuurlijke manier ten goede. Baden zorgt voor een diepe ontspanning, bevordert de 

bloedsomloop en stimuleert de zintuigen. 

Om optimaal te kunnen genieten van de verschillende wellness opties moet de bewoner zich zowel fysiek als mentaal kunnen ont-

spannen. Onze ergonomische badkuipen zorgen voor een ongeëvenaard lichamelijk comfort. Het elegante  en huiselijke karakter 

van onze baden geeft de bewoners dan weer het gevoel zich in een huiselijke omgeving te bevinden. 

AVERO VIVA 
Therapeutische voordelen van wellness 
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Voordelen van het AVERO Comfort bad ... 

Ergonomische badkuip met oog voor detail 

• Armsteunen en handgrepen voor meer comfort en veiligheid voor de bewoner. 

• Badkuip kan gebruikt worden met op de markt beschikbare badliften (Arjo, France Reval, GK Kreamer,…) 

• Handdouche langs twee kanten van het bad bereikbaar 

Paneel 

• Een vlak paneel zonder opbouwconsole waardoor het zicht voor de bewoner niet belemmerd wordt en het geheel een zeer 

huiselijk karakter krijgt. 

• Automatische vulstop  

• Zeer overzichtelijke bedienfolie met toetsen voor hoogteverstelling, airspa en intensiteitsregeling, muziek– en lichttherapie, 

automatische vulling  

Veiligheid 

• Een automatische thermische spoeling tegen legionella 

• De geluidsarme Airspa heeft een gesloten luchtcircuit met speciale terugslagkleppen waardoor een desinfectie van de 

luchtleidingen niet noodzakelijk is. 

Cost of ownership 

• Niet specifiek product gebonden onderdelen zijn verkrijgbaar bij elke sanitaire groothandel (douchesproeiers, thermostaten, etc.) 
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Functioneel hoog-laag bad met vlak bedieningspaneel en 

d.m.v. 2 elektromechanische motoren in hoogte verstelbaar 

van 683 mm tot 1083 mm. Het bad is langs 2 kanten vrij 

onderrijdbaar voor bad- en tilliften en kan ook met de 

kijkrichting van de bewoner naar de kamer opgesteld 

worden.  

De ergonomisch gevormde badkuip heeft een afmeting incl. 

paneel van 2025 x 786 mm. De inwendige badkuip heeft een 

breedte ter hoogte van het bovenlichaam van 720 mm. 

De badkuip is vervaardigd uit glasvezelversterkte poriënvrije 

polyester (GFK). De badkuip kan  worden voorzien van een 

hoofdkussen en een verstelbare voetensteun. Armsteunen 

met handgrepen zorgen voor meer comfort en veiligheid. Het 

bad is voorzien van een overloopbeveiliging. 

Standaardkleur is wit, speciale kleuren volgens RAL-tabel zijn 

in optie beschikbaar. 

Het vlak paneel uit GFK met hygiënisch poriënvrij oppervlak 

en afgeronde boorden is voorzien van een bedienfolie met 7 

sensortoetsen. Een afstandsbediening, een nooddaler en 

automatische waterstop zijn als optie verkrijgbaar. 

De temperatuurregeling voor bad en douche gebeurt 

manueel. Het bad is voorzien van een ½” thermostaat type 

Grohe Grotherm 1000 met een bescherming tegen 

verbranding. Optioneel kan gekozen worden voor een 

Grotherm 2000 Special met een automatische thermische 

spoeling tegen legionella besmetting. 

De handdouche is bereikbaar langs de twee kanten van het 

bad.  

Het bad kan optioneel uitgerust worden met de wellness 

functies, Airspa, Licht-, Muziek- en Aromatherapie (zie pag. 2) 

Een desinfectievoorziening is als optie verkrijgbaar. Het 

desinfectiemiddel wordt via een injector en een regelbare 

debietmeter gemengd met water. De kunststof 

desinfectiemiddelcontainer is achter een afsluitbare deur veilig 

opgeborgen en is voorzien van een venster voor controle van 

de vulstand. De gele handsproeier beschikt over een 

2000mm lange kunststof slang.  

Technische beschrijving... 

 

AVERO VIVA 
Technische beschrijving 
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AVERO VIVA 
Technische gegevens 

•Warm en  koud water, stopkraan 1/2” mannelijk naar beneden gericht 

 Grondafvoer of  muurafvoer met DN50 steekmof 

 Aftakdoos min. IP45, 230V/50Hz, 16A, verbonden met differentieel van 30mA  en equipotentiale verbinding 

 VIVA 

Totale lengte 2025mm 

Totale breedte 786mm 

Interne breedte 720mm 

Lengte kuip 1770mm 

Max. patiënten gewicht 200kg 

Hoogteverstelling 683-1083mm 

Capaciteit 220L 

Wellness opties  

Airspa 10 airjets 

Lichttherapie 2 LEDS 

Muziektherapie USB/Bluetooth 

Aromatherapie Enkel in combinatie met Airspa 

Andere opties  

Automatische waterstop   1 vulhoogte 

Brandbeveiliging Standaard 

Thermische shock tegen Legionella Optie 

Geïntegreerde desinfectie   Optie 

Nooddaling Ingebouwde batterij 

Verandering van kijkrichting Optie 

Andere kleur Alle RAL kleuren 



BEKA Hospitec GmbH  

Over ons... 

Sinds 1967 ontwikkelt en produceert BEKA Hospitec in Dutenhofen, in de buurt van Wetzlar, hulpmiddelen voor de revali-

datie en verzorging. De belangrijkste producten van het bedrijf, dat aanvankelijk opgericht werd onder de naam Bernd Kraft 

Medizinischer Apparatebau, waren toestellen voor hydrotherapie en behandelingsbedden voor ziekenhuizen en revalidatie-

klinieken. In de jaren '80 werd het assortiment uitgebreid met verzorgingsbaden en liftsystemen. In 1998 werd het Duitse 

bedrijf Hospitec in het bedrijf geïntegreerd en kreeg de onderneming haar huidige bedrijfsnaam BEKA Hospitec. 

Vandaag is het bedrijf één van de meest innovatieve ondernemingen op de markt en exporteert het wereldwijd. BEKA Hos-

pitec beschikt over de nodige knowhow voor de uitrusting en inrichting van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gehandi-

capteninstellingen met geschikte hygiëne- en transferhulpmiddelen en voor de planning en de uitrusting van volledige reva-

lidatie- en therapiecentra. 

Met haar “Made in Germany” producten, die zij in nauwe samenwerking met regionale leveranciers ontwikkelt en produ-

ceert in haar fabrieken in Duitsland, biedt BEKA Hospitec haar klanten het hoogste niveau van kwaliteit en betrouwbaar-

heid. 

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  
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