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Unieke voordelen

Shape
De Shape is een comfortabele douche-toiletstoel die door 
de vele beschikbare accessoires helemaal naar de specifieke 
behoeften van de zorgvrager kan worden ingesteld. De Shape 
kan zowel in hoogte alsook in hoek elektrisch versteld worden. 
De mogelijkheid om de stoel tot -5° te kantelen bevordert een 
actievere houding bij de zorgvrager tijdens het opstaan uit de 
stoel. 

De compacte uitvoering zorgt zelfs in de hoogste stand voor een uit-
stekende manoeuvreerbaarheid, ook in kleine ruimten. Het geheel is eenvoudig schoon te houden 
zonder achterblijvend water in hoeken of openingen. De Shape is in de maten M en L beschikbaar.
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De vele accessoires bieden voor 
elke situatie een oplossing

Praktisch in onderhoud met 
eenvoudig verwisselbare 
componenten

Waterbeschermingsklasse IPX6 
(waarborgt lange levensduur 
elektronica) 

Erg compact, ideaal voor klei-
ne ruimten

Elektrisch kantelbaar tot -5° 
voor een betere actieve transfer

Zelfs in de hoogste stand 
elektrisch kantelbaar tot +35°

Unieke voordelen

IPX6



Kenmerken

Overig:
•  Comfortabel door de zachte rugleuning en zit-

ting
• Rugleuning op 60° wasbaar
• Betrouwbare Linak motoren 
• Afneembare accu
•  Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en ge-

poedercoat staal met RVS onderdelen
•  Omhooglopende opening van de oplaadplug 

waardoor er geen water achterblijft 
• Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen 

Zorg-indicator: 

Standaarduitvoering Shape M en L

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° naar +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Waterbeschermingsklasse 

*Bij kanteling -5º naar +35º



Veelvoorkomende accessoires 

Uitbreidingsmogelijkheden

Douche-toiletstoelenCAREwe

Verbeter

je zorg

Veelvoorkomende accessoires 

Shape Shape M Shape L

Hoogte zitting* 49,0 – 106,5 cm 50,0 – 107,5 cm

Diepte zitting 43,0 cm 48,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm 49,0 cm

Rugbreedte 41,0 cm 46,5 cm

Ruimte tussen armleuningen 47,5 cm 51,5 cm

Totale breedte 60,0 cm 63,5 cm

Totale diepte 74,0 cm 74,0 cm

Product gewicht 33,0 kg 33,0 kg

Max. gebruikersgewicht 200,0 kg 200,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6 IPX6

*Bij kanteling -5º naar +35º

Kuitband Comfort beensteun 
met kuitsteun

PU zijsteun, in hoogte 
en diepte verstelbaar

Armleuningen met 
voorsluiting

Te combineren met Mover

Douche-toiletstoelenCAREwe
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BELASTBAAR TOT 275 KG
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Unieke voordelen

Speciaal ontworpen voor zorg-
vragers met overgewicht

De vele accessoires bieden 
voor elke situatie een oplos-
sing

Praktisch in onderhoud met 
eenvoudig verwisselbare com-
ponenten

Eenvoudig te reinigen Elektrisch kantelbaar tot -5° 
voor een betere actieve transfer

Zelfs in de hoogste stand kan-
telbaar tot +35°

Solid
De Solid douche-toiletstoel is speciaal ontworpen voor zorg-
vragers met overgewicht. De Solid XL is tot 200 kg en de Solid 
XXL zelfs tot 275 kg belastbaar. 

De Solid kent verder dezelfde voordelen als de Shape. De stoel 
is elektrisch in hoogte verstelbaar en kantelbaar. Door de vele 
beschikbare accessoires kan de douche-toiletstoel helemaal naar 
de specifieke behoeften van de zorgvrager worden ingesteld. De 
zorgvrager kan zo gepositioneerd worden dat er op een ontspannen en 
zo hygiënisch mogelijke manier aan de douche- en toiletbehoefte voldaan kan worden. Daarnaast is 
de Solid eenvoudig te reinigen door de afneembare zitting en de wasbare rugleuning.

IPX6



Kenmerken

Standaarduitvoering Solid XL en XXL

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° naar +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Overige kenmerken:
• Rugleuning op 60° wasbaar 
• Betrouwbare Linak motoren
• Afneembare accu 
•  Waterbeschermingsklasse IPX6 – (waarborgt 

lange levensduur elektronica) 
•  Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en ge-

poedercoat staal met RVS onderdelen
•  Omhooglopende opening van de oplaadplug 

waardoor er geen water achterblijft 
• Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen 

Zorg-indicator: 



Veelvoorkomende accessoires 

Uitbreidingsmogelijkheden

Douche-toiletstoelenCAREwe

Verbeter

je zorg

Solid Solid XL Solid XXL

Hoogte zitting* 52,0 – 109,5 cm 50,0 – 113,0 cm

Diepte zitting 48,0 cm 48,0 cm

Breedte zitting 58,5 cm 71,0 cm

Rugbreedte 56,0 cm

Ruimte tussen armleuningen 61,0 cm 73,0 cm

Totale breedte 71,5 cm 85,0 cm

Totale diepte 74,0 cm 84,0 cm

Product gewicht 33,0 kg 58,0 kg

Max. gebruikersgewicht 200,0 kg 275,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6 IPX6

*Bij kanteling -5º naar +35º

PU zijsteun, in hoogte 
en diepte verstelbaar

Armleuning fixatie Armleuningen met 
voorsluiting

Te combineren met Mover Flexi Obese

De Mover-serie wordt geleverd in donkergrijs met groene polstering
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DEGELIJK EN EENVOUDIG



www.ato-form.nlDouche-toiletstoelenCAREwe

Unieke voordelen

Douche-toiletstoelen

De vele accessoires bieden 
voor elke situatie een oplos-
sing

Praktisch in onderhoud met 
eenvoudig verwisselbare com-
ponenten

Handmatig in hoogte verstel-
baar 

Uitstekende manoeuvreerbaar-
heid 

Comfortabel door de zachte 
rugleuning en zitting

Erg compact, ideaal voor klei-
ne ruimten

Standard
De Standard is een degelijke, verrijdbare douche-toiletstoel. De 
zithoogte van de Standard kan handmatig worden ingesteld en 
heeft in tegenstelling tot de andere douche-toiletstoelen geen 
elektrische hoogteverstelling en kanteling. 

Door de vele beschikbare accessoires kan de Standard hele-
maal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager worden 
ingesteld. De PU zitting en de PU arm- en beensteunen zorgen 
voor een hoog zitcomfort. 

Het compacte en lichte ontwerp zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. De Standard 
XL is door de bredere zitting van 55 cm en door de maximale belasting van 200 kg geschikt voor 
zorgvragers met obesitas. De Standard is in de maten M, L en XL beschikbaar.

IPX6



Kenmerken

Standaarduitvoering Standard M, L en XL

In hoogte verstelbare poten 

Hoofdsteun 

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar 

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel 

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Overige kenmerken:
• Rugleuning op 60° wasbaar  
•  Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en 

gepoedercoat staal met RVS onderdelen
• Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen 

Zorg-indicator: 



Veelvoorkomende accessoires 

Uitbreidingsmogelijkheden

Douche-toiletstoelenCAREwe

Verbeter

je zorg

Standard Standard M Standard L Standard XL

Hoogte zitting 44,0 – 57,0 cm 44,0 – 57,0 cm 45,0 – 58,0 cm

Diepte zitting 43,0 cm 48,0 cm 44,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm 49,0 cm 55,0 cm

Afmeting Po-opening 26,5 x 22,0 cm 29,0 x 21,0 cm 29,0 x 21,0 cm

Tussen armleuningen 44,5 cm 49,0 cm 55,0 cm

Totale breedte 56,0 cm 60,5 cm 65,5 cm

Totale diepte 65,0 cm 69,0 cm 69,0 cm

Totale hoogte 93,5 – 105,5 cm 99,0 – 112 cm 94,0 – 107,0 cm

Max. gebruikersgewicht 150,0 kg 200,0 kg 200,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6 IPX6

*Bij kanteling -5º naar +35º

PU zijsteun, in hoogte 
en diepte verstelbaar

Comfort beensteun 
met kuitsteun

Te combineren met Mover Flexi Electric
en de Turnax Easy Move
De Mover-serie wordt geleverd in donkergrijs met groene polstering
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PAST BOVEN ELK REGULIER TOILET
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Unieke voordelen

Te plaatsen boven elk soort toi-
let (zorgt voor tijdsbesparing)

De vele accessoires bieden 
voor elke situatie een oplos-
sing 

Waterbeschermingsklasse IPX6  
(waarborgt lange levensduur   
elektronica)

Erg compact, ideaal voor klei-
ne ruimten

Elektrisch kantelbaar tot -5° 
voor een betere actieve transfer

Zelfs in de hoogste stand elek-
trisch kantelbaar tot +35°

Anytoilet
De Anytoilet is een unieke douche-toiletstoel die boven elk 
regulier toilet past. Hierdoor wordt er kostbare zorgtijd be-
spaard. 

Door het compacte formaat is de stoel geschikt voor kleine 
ruimten. De Anytoilet is elektrisch in hoogte verstelbaar en van 
-5° tot +35° kantelbaar. Zelfs in de hoogste stand is de Anytoilet 
kantelbaar en gemakkelijk manoeuvreerbaar. 

De vele beschikbare accessoires zorgen ervoor dat de douche- toiletstoel 
helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager kan worden ingesteld. De PU zitting is 
gemakkelijk afneembaar en kan met de opening naar voren of naar achteren worden geplaatst. De 
Anytoilet tot een maximum van 130 kg belastbaar.

IPX6



Kenmerken

Standaarduitvoering Anytoilet

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° tot +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Overige kenmerken:
•  Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwis-

selbare componenten
• Rugleuning op 60° wasbaar 
• Betrouwbare Linak motoren  
• Afneembare accu 
•  Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en ge-

poedercoat staal met RVS onderdelen
• Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen  
• Past over de Closomat (toilet met bidet)

Zorg-indicator: 



Veelvoorkomende accessoires 

Uitbreidingsmogelijkheden

Douche-toiletstoelenCAREwe

Verbeter

je zorg

Anytoilet

Hoogte zitting* 49,0 – 106,5 cm

Diepte zitting 43,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm

Rugbreedte 41,0 cm

Ruimte tussen armleuningen 45,5 cm

Totale breedte 58,0 cm

Totale diepte 69,5 cm

Product gewicht 33,0 kg

Max. gebruikersgewicht 130,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6

*Bij kanteling -5º naar +35º

PU zijsteun, in hoogte 
en diepte verstelbaar

Armleuning fixatie Hemiplegie armleu-
ning van PU

Armleuningen met 
voorsluiting

Te combineren met Mover Flexi of
Mover Flexi electric
De Mover-serie wordt geleverd in donkergrijs met groene polstering
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UNIEKE ZORGFUNCTIE



www.ato-form.nlDouche-toiletstoelenCAREwe

Unieke voordelen

Volledig zorgproces in minder 
transfers uitvoerbaar (zorgt 
voor tijdsbesparing)

De unieke zorgfunctie is in 
iedere hoogte- en hoekverstel-
ling uit te voeren

Erg compact, ideaal voor klei-
ne ruimten

Zijdelingse transfer door op-
klapbare armleuningen

Praktisch in onderhoud met 
eenvoudig verwisselbare com-
ponenten

Waterbeschermingsklasse IPX6 
(waarborgt lange levensduur 
elektronica) 

Change
De Change is een douche-toiletstoel met een unieke zorgfunc-
tie. Met de Change kan de zorgverlener het volledige zorgpro-
ces in minder transfer uitvoeren dan met andere douche-toilet-
stoelen gebruikelijk is. 

Meestal voldoet al één transfer voor het uit- en aankleden, 
aanbrengen of verwijderen van kleding en incontinentiemateri-
aal, douchen en toiletbezoek. Al deze handelingen kunnen door 
één zorgverlener worden verricht. Door de afzonderlijk beweegbare 
rugleuning en zitting wordt er bij de zorgvrager ruimte bij de onderrug en 
billen gecreëerd, waardoor de zorgverlener gemakkelijk kleding kan aanbrengen en verwijderen.
Deze unieke zorgfunctie kan in elke hoogte- en hoekverstelling en zelfs direct vanuit de liggende 
douchestand worden uitgevoerd. 

IPX6



Kenmerken

Standaarduitvoering Change

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar 

Hoofdsteun

Afzonderlijk beweegbare rugleuning en zitting

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Comfort kuitondersteuning 

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Overige kenmerken:
• Kuitrol vergemakkelijkt het aan- en uitkleden
• Betrouwbare Linak motoren
•  Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en ge-

poedercoat staal met RVS onderdelen
• Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator: 



Veelvoorkomende accessoires 

Uitbreidingsmogelijkheden

Douche-toiletstoelenCAREwe

Verbeter

je zorg

Change

Hoogte zitting* 52,0 – 118,0 cm

Hoekverstelling -12 ° – 64°

Diepte zitting 43,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm

Toiletopening 26,5 x 22,0 cm

Ruimte tussen armleuningen 45,5 cm

Totale breedte 58,5 cm

Totale diepte 82,0 cm

Product gewicht 62,0 kg

Max. gebruikersgewicht 130,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6

*bij kanteling -12° en 64° graden

Armleuningen met 
voorsluiting

Armleuning fixatie

Te combineren met Turn All, lateraal wisselligsysteem



Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk
085 - 77 34 214
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Verbeter je zorg


