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Het Apollo Basic bad heeft een aantal veiligheids 
voorzieningen. De T -vormige handel aan de buitenzijde 
zorgt voor een goede waterdichte afsluiting. En u kunt er 
uw handdoek aan ophangen, dat is wel zo gemakkelijk! 
In noodgevallen kan de deur verwijderd worden. Met 
een optionele Grohe 2000 New Look badthermostaat 
kraan heeft u een veilige watertemperatuur en een 
kraan die aan de buitenzijde koud blijft. Er is keuze uit 
3 zithoogtes,: 36, 40 of 43 cm. Alle Apollo baden zijn 
voorzien van een anti-slipbodem. Optioneel is een 
onderhoudsvrij hydrotherapie- systeem met 16 nozzels 

Het Apollo Basic bad

leverbaar. Lage entreedrempel. Verkrijgbaar in vele 
kleuren. Het bad heeft twee afvoeren waardoor het snel 
leeg loopt. De optionele extensionbox maakt het mogelijk  
het bad op de plek van het oude ligbad te plaatsen zonder 
veel hak -en breekwerk. Er hoeft niet getegeld te worden, 
noch aan de  wand, noch op de vloer!  Plaatsing binnen 
een dag. Al onze baden zijn eenvoudig schoon te houden 
zonder onzichtbare en kwetsbare mechanica aan de 
binnenzijde. Het gepatenteerde deurrubber is in de deur 
verwerkt. Daardoor zal het bad nooit lekken.
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Het Apollo Duet bad het beste uit twee werelden

De Duet is gemaakt voor huishoudens waar één van de 
bewoners niet in staat is een gewoon bad te gebruiken 
en eigenlijk een douche nodig  heeft, terwijl de andere 
familieleden  een voorkeur hebben voor baden. Geen 
geworstel meer over de rand van het bad om een douche 
te nemen. De gebruiker kan geheel plat op de rug in bad  
liggen, geen interne stoel. 2 Afvoeren waardoor het bad 
snel leeg loopt. Lage instap. Buitengewoon gemakkelijk 
te bedienen met een  deurklink, druk met de palm van de 

hand op de  deurknop om de deur te openen of  te sluiten. 
Bewezen waterdichtheid door ingeseald en gepatenteerd 
deurrubber. Deurruber is in de deur verwerkt. Geen 
mechanica aan de binnenzijde waaraan u zich kunt 
stoten. Leverbaar in tal van kleuren. Kan veelal in één dag 
geplaatst worden. Anti-slip vloer in het douchegedeelte. 
Optioneel is een hydrotherapie-systeem met 16  nozzles 
leverbaar. Wij raden een Grohe 2000 cool touch, New 
Look aan. Badlift kan later worden aangebracht.
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Het Apollo Gem instapbad

De Gem is ontwikkeld om geplaatst te worden in die 
ruimtes waar een groter bad niet past zoals een kast, 
een kleine doucheruimte of zelfs in de hoek van de 
slaapkamer. Net als bij het Basic bad met een naar binnen 
draaiende deur weten we zeker dat dit nieuwe ontwerp 
veel mensen, die liever in bad gaan dan een douche 
nemen, zal bevallen. De deur gaat gemakkelijk open met 
een lichte druk op de knop. De Gem is erg stabiel voor 
mensen met evenwichtsproblemen. Met een optionele 
Grohe 2000 New Look badthermostaatkraan heeft u 
een veilige watertemperatuur en een kraan die aan de 

buitenzijde koud blijft. Al onze baden zijn eenvoudig 
schoon te houden zonder onzichtbare en kwetsbare 
mechanica aan de binnenzijde. 16 Jets Hydrotherapie-
systeem is een optie. Verkrijgbaar in vele kleuren. 
De Gem verbruikt minder water dan elk ander bad. 
Twee afvoeren waardoor het bad snel leegloopt.  Anti-
slip vloer. Het gepatenteerde deurrubber is in de deur 
verwerkt. Nagemaakt, maar nooit verbeterd, de deur 
gaat naar binnen open zodat de waterdruk helpt met de 

sluiting.
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Keuze uit drie zithoogten 
40, 44 of 46 cm



Het Apollo Luxor bad

Ontdek weer het plezier van baden. Het Luxor bad is 
zorgvuldig ontworpen om te ontspannen en thuis te 
genieten van het plezier van baden. Door de naar binnen 
draaiende deur stapt u gemakkelijk uw bad in. De deur 
is heel gemakkelijk in het gebruik. Een zachte aanraking 
van de deurknop en de deur springt open. Als de deur 
dicht is zorgt de gepatenteerde rubberen sluiting voor 
een waterdichte oplossing. Het gepatenteerde deurruber 
is in de deur verwerkt. Met de ingebouwde badlift is het 
gemakkelijk zonder hulp in bad te gaan. De tweemotorige 
badlift is speciaal voor de Luxor ontworpen. Stap het bad 
in en ga comfortabel en veilig op de band zitten.
Door op de knoppen te drukken zakt u zachtjes en 
rechtstandig naar de bodem van het bad, iets wat met 
een eenmotorig systeem nu eenmaal niet lukt. Met 

een optionele Grohe 2000 New Look thermostatische 
badmengkraan heeft u een veilige watervoorziening. Ga 
zitten en ontspan, lig achterover en geniet van een echt 
ligbad, terwijl u gemakkelijk in en uitstapt. Als u wilt 
stoppen trekt u de beide afvoeren los en het bad loopt 
twee keer zo snel leeg als gebruikelijk. Tegelijkertijd 
drukt u op de knop van de badlift en u komt gemakkelijk 
in een comfortabele zitpositie om op te staan en het 
bad door de geopende deur te verlaten. Het Luxor bad 
is verkrijgbaar in iedere gewenste kleur, passend bij uw 
badkamer. Natuurlijk is er een 16 jets hydrotherapie-
systeem leverbaar als u zichzelf echt wilt verwennen. 
Tevens is er een glijstangset leverbaar om aan alle bad- 
en douchewensen tegemoet te komen.
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Het Apollo Paragon bad Het Apollo Paragon 
Plus bad

Maten 
Breedte bij het zitgedeelte bedraagt 74,5 cm, bij het 
douchegedeelte is de breedte 92 cm. De lengte bedraagt 
168 cm. De hoogte meet 53 cm. Tilcapaciteit lift 130 kg. 
De deuropening bedraagt 33 cm. De glazen deur is 142 cm 
hoog en 75 cm breed. De opstap bedraagt 22,5 cm.  
De aan de andere zijde genoemde opties zijn uiteraard 
aan de linkerzijde voor dit model leverbaar. 

De luxe van douchen en baden in één. 
Het Apollo Paragon Plus model is het enige P-vormige 
bad, voorzien van een tweemotorige badlift. Door de 
twee motoren zakt u  rechtstandig met dit bandsysteem 
tot op de bodem van het bad, zonder ook maar één keer 
te hoeven te verzitten. De deur sluit met een ferme klik 
en het gepatenteerde, in gefreesde rubber geeft een 
waterdichte sluiting. 
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Dit model is niet alleen mooi om te zien maar ook heel 
praktisch. De gebogen  glazen deur sluit goed op het 
bad aan. Wanneer de glazen wand in positie is kan 
de deur niet per abuis geopend worden. De deur en de 
glazen wand gaan naar binnen open. De anti-slip vloer 
is comfortabel veilig. Het gebogen scherm geeft meer 
elleboogruimte. Er is een plateautje ingebouwd om 
zittend te douchen of om comfortabel uw voeten op te 
plaatsen. Met de beide handgrepen kunt u gemakkelijk 
weer in zitstand komen. Natuurlijk kunnen de andere 
leden van het gezin gemakkelijk over de rand heen 
stappen, maar als u de deur nodig hebt is dat net zo 
veilig. De badmengkraan, bijvoorbeeld een Grohe 2000 
cool touch New Look, kan aan de muur of op de rand 
geplaatst worden met een optionele staande koppeling. 
Een glijstangset maakt het geheel compleet. 
De Apollo Paragon is er in linker of in rechter uitvoering. 
Het bad kan ook voorzien worden van een optioneel 
hydrotherapie-systeem. Net als alle andere Apollo baden 
is het leverbaar in alle sanitair kleuren. Ook dit bad heeft 
twee afvoeren, waardoor het sneller leeg loopt.  



Het concept van het Apollo Universal bad  is een 
economisch, gemakkelijk toegankelijk en veilig bad 
voor de gebruiker/patiënt met een brede variatie aan 
beperkingen. Buitengewoon gemakkelijk toegankelijk. 
Zithoogte gelijk aan die van een rolstoel. Zijdelingse 
transfer vanuit een rolstoel of een achterwaartse instap.
Een tillift of hoist is niet nodig en voorkomt 
stigmatiserende, vernederende en complexe  situaties. 
Afhankelijk van lichaamssterkte kan men weer  
zelfstandig in bad. Anders dan met douchen kunnen 
de voeten zittend worden gewassen. Grotere veiligheid 
voor de gebruiker in vergelijking met een douche. 

Anti-bacteriële beschermende coating voor gebruik 
door verschillende bewoners. Daarom  alleen in wit 
verkrijgbaar. Installatie in één dag, minimale overlast bij 
de installatie. Kan als douche gebruikt worden bij gebruik 
van een optionele Grohe 2000 New Look. Dit is een 
veilige, koudblijvende thermostatische badmengkraan.  
Als het bad vol water staat kan de deur niet (per 
ongeluk) worden geopend. Werkt zonder electriciteit. 
Anti-slipvloer.  Twee afvoeren waardoor het bad snel 
leeg loopt. Optioneel leverbaar met een hydrotherapie- 
systeem met 16 nozzles.

Het Apollo Universal bad
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Inloop ligbad/Duet/Luxor/Paragon (plus)
Riant in bad 
Comfortabel door ingebouwde lift 
Veilig door lage instap    
Praktische handgrepen 

Maatvoering L x B x H
Duet/Luxor 166/150 x 74 x 54 cm
Paragon 168 x 74,5/92 x 53/195

Apollo Medical programma

Accessoires 
16 of 18 jets hydrotherapiesysteem 
Optilbaar badscherm 
Thermostaatkraan naar keuze 
Electrische lift met accubeveiliging 
Gordijn en gordijnrails 
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Snelle installatie     
Zeer grote keuze in kleuren 
Ook geschikt voor mensen met een handicap 
Veel accessoires

Inloop zitbad/Basic/Gem/Universal
Riant in bad of onder de douche 
Comfortabel door de juiste zithoogte 
Veilig door heel lage instap 
Deur in noodgevallen verwijderbaar

Maatvoering L x B x H
Basic 122 x 67 x 90 cm 
Gem  96 x 65 x 112/94
Universal 121 x 75 x 112 cm

Ligbaden Zitbaden

Basic 122 x 67 x 90 cm Duet 166/150 x 74 x 54 cm

Gem  96 x 65 x 112/94

Luxor 166/150 x 74 x 54 cm

Paragon 168 x 
74,5/92 x 53/195

Universal 121 x 75 
x 112 cm



Apollo Medical bv 
Brugstraat 16 
2471 AT Zwammerdam 
0172 619144 
www.apollo-aqua.nl  
info@apollohome.nl


