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Avero Phoenix Hoog-laag bad - BEKA Hospitec 
 
 
Het elektro-mechanisch hoog-laag bad heeft een stalen onderstel in hoogte verstelbaar dmv 
4 regelbare voeten uit roestvrij staal. De hoogteverstelling van het bad gaat van 680 mm tot 
1080 mm. Het bad is langs 3 kanten vrij onderrijdbaar voor badliften en tilliften. 
 
De ergonomisch gevormde badkuip is leverbaar in 2 lengtes : 1700 mm en 1900 mm.  
De inwendige badkuipafmeting (bxd) bedraagt aan het hoofdeinde 720(b) x430(d) mm en 
voeteinde 575(b)x490(d)mm. 
Het voeteneinde beschikt over een ergonomisch verlaagd gedeelte voor de benen en het 
rugprofiel is speciaal aangepast voor een hoger wellnessgevoel. Bovendien is het zitgedeelte 
voorzien van een grote hygiëneopening, die een gemakkelijke reiniging van de intieme delen 
mogelijk maakt. Deze aangepaste vorm van de kuip (lichte semi-fowler) maakt dit bad ook 
geschikt voor gebruik met zowel badliften, passieve tilliften als ook plafondliften. De bewoner 
zit comfortabeler en schuift minder snel naar voren. 
De badkuip is vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof met een gelcoating. 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. 
 
Het paneel uit GFK met afgeronde naadloze bekleding in metaaloptiek met afgesloten 
frontgedeelte en aan de achterzijde een afneembaar revisiegedeelte. De bedienfolie is 
bovenop het paneel gemonteerd en beschikt over 9 sensortoetsen en 5 displays:  

• Toets desinfecteren 

• Display vultemperatuur, display badwatertemperatuur en display 
handsproeiertemperatuur 

• Toets activatie handsproeier 

• Toets vulhoogte 1 en een toets vulhoogte 2 met mogelijkheid tot navulling 

• Toets activatie bubbelbad (airspa) met 2 extra toetsen voor de ventilatie +/- 

• Toets hoogteverstelling omhoog en een toets hoogteverstelling omlaag 

• Toets kleurenlichttherapie 

• Net LED 
 
De temperatuurregeling voor bad en douche gebeurt manueel. Het bad is voorzien van een 
¾” thermostaat type RADA nr 215 DK met een tweevoudige bescherming tegen verbranding. 
Enerzijds een temperatuurbeveiliging ingesteld op 41°c, anderzijds een automatische 
afsluiting van het warm water wanneer het koud water wegvalt. 
 
De ingebouwde desinfectie wordt geactiveerd dmv de toets op de bedienfolie en is beveiligd 
tegen verkeerd gebruik. Het kan alleen ingeschakeld worden als het bad leeg is en alle 
andere functies uitgeschakeld zijn. De net-LED knippert om de vrijschakeling van de 
desinfectie weer te geven. Het desinfectiemiddel wordt opgeborgen in een afsluitbaar 
reservoir achter het paneel. 
 
Wellness opties 

• Bubbelbad (Airspa) 
Een reinigende en stimulerende airspa voor een aangenaam massage- en 
relaxerend-effect. Kiemvorming in de ingebouwde 10 sproeiers wordt door een 
speciaal proces vermeden, waardoor een geïntegreerde desinfectie-installatie 
voor het ontsmetten van de airspa niet nodig is. Na het beëindigen van de 
badsessie start het automatisch droogblazen van de Airspa,  waardoor vuilresten 
weggeblazen worden en mogelijke kalkvorming rond de luchtjets vermeden wordt. 
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• Aromatherapie 
De aromatherapie in combinatie met de airspa zorgen voor een relaxerende en 
heerlijke zintuiglijke ervaring voor de bewoner. Verschillende aroma’s zijn 
beschikbaar. 

• Therapiesysteem met gekleurd licht 
De badkuip is voorzien van vier in de zijkant ingebouwde LED-spots met vrij te 
kiezen kleuren en een automatisch programma voor de kleurovergangen. 

• Muziek-soundsysteem 
Twee ter hoogte van het bovenlichaamgedeelte ingebouwde vibratieluidsprekers 
dragen de trillingen/sound van de muziek via het water over op het lichaam van 
de bewoner. USB aansluiting voor eigen playlist. 

 
Keuringen 

• ISO 9001 normering 

• CE-certificaat volgens de Europese standaarden en de Medical Device Directive 
(MDD). 

• Belgaqua keuring  

• Geleverd met bedieningshandleiding gevolgd door inscholing van het personeel.  

• 10 jaar garantie tegen constructiefouten en 5 jaar tegen roestvorming bij normaal 
gebruik en onderhoud van het bad. 

• 10 jaar beschikbaarheid van originele wisselstukken 
 


