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Bezoek eens één
van onze showrooms.

Brugge

Sittard

Pronk ergo voert een beleid van constante productverbetering. Om die reden kunnen
de producten in werkelijkheid afwijken van de afbeeldingen in deze brochure.

mogelijkheden zonder beperkingen

mogelijkheden zonder beperkingen

Ergonomie is een kunst, een subtiele mix van vakmanschap
en wetenschap. Mede dankzij nauwe samenwerkingsverbanden
met revalidatiecentra en gespecialiseerde ergotherapeuten beheerst
Pronk ergo die kunst tot in de finesses. Onze ‘meesters’ ontwikkelen
en ontwerpen de meest geavanceerde aanpassingen voor mensen
met uiteenlopende functiebeperkingen. Vakkundig en professioneel.
Pronk ergo ziet enkel mogelijkheden, geen beperkingen.

Advies

Producten

Servicecontract

Service

Het doel van Pronk ergo is om mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten
functioneren. Daarom is onze dienstverlening
volledig afgestemd op mensen met een fysieke
functiebeperking. Neem nu onze adviseurs. Veelal
beschikken zij over een ergotherapeutische,
fysiotherapeutische of bewegingstechnologische
achtergrond, zodat zij u deskundige en waardevolle adviezen kunnen geven over producten,
mogelijkheden en eventuele bouwkundige
aanpassingen. Tijdens een vrijblijvend huisbezoek
worden uw wensen en mogelijkheden in kaart
gebracht. Verder praten en ‘live’ ervaren kan
altijd nog in de showrooms van Pronk ergo.

Of u nu een particulier bent die een
aanpassing of transfermiddel in huis
nodig heeft, of een zorgprofessional op
zoek naar een praktisch en functioneel
product om het werk sneller, eenvoudiger
en minder zwaar te maken. Met deze
brochure biedt Pronk ergo u een globaal
overzicht van de belangrijkste producten
op het gebied van sanitair. Wij nodigen
u van harte uit om eens met onze
deskundige adviseurs door te praten
over de onbeperkte mogelijkheden om
voor elk dilemma een oplossing op
maat te bieden.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat vindt ook
Pronk ergo. Stel dat u tijdelijk geen gebruik kunt
maken van uw product of aanpassing?

Heeft u een vraag over een product of
wilt u een storing melden over een
Pronk ergo product? Neem dan contact
op met onze serviceafdeling. Dat kan via
meerdere kanalen. U kunt het storingsformulier invullen op de website
(www.pronkergo.nl) of een e-mail
sturen naar service@pronkergo.nl.
In beide gevallen neemt een servicemedewerker contact met u op.
Natuurlijk kunt u ook bellen naar
het speciaal hiervoor ingestelde
servicenummer 079 363 30 40 (NL)
of 050 32 20 40 (B).

mogelijkheden zonder beperkingen

Voor een groot deel van onze klanten is dit
een groot probleem. Daarom bieden wij voor
een aantal producten een servicecontract aan,
wat inhoudt dat wij jaarlijks langskomen om
preventief onderhoud te plegen; onze technici
controleren het systeem, de bevestigingspunten en de werking van het product.
Mochten er toch storingen optreden, dan zijn
de voorrijkosten en het arbeidsloon meestal
bij het contract inbegrepen.

U kunt onze servicemedewerkers bereiken
op de volgende manieren:
• Via onze website: www.pronkergo.nl
kunt u ons storingsformulier invullen.
• Per email: service@pronkergo.nl
• Telefonisch: 079 363 30 40
• Per fax: 079 361 13 41

Doucheföhn-toilet
Pronk ergo heeft een ruim
assortiment als het gaat
om toiletvoorzieningen
met was- en droogfunctie.
Stuk voor stuk compacte,
modern vormgegeven
apparaten die eenvoudig
op praktisch elk toilet
gemonteerd kunnen
worden. Zo is er voor elke
gebruiker een hygiënische,
functionele oplossing.

De toiletzitting die wast en droogt
De doucheföhn-zittingen van Pronk ergo zijn ronduit comfortabel;
ze reinigen en verzorgen de gebruiker na ieder toiletbezoek met
verwarmd water en een handmatige of automatische droogfunctie. De Comfort-Seat biedt bovendien extra functies, zoals
een massagestraal, een verwarmde zitting en verlichting. De
installatie bestaat uit een speciale toiletzitting met een bedieningsdisplay aan het apparaat, waarin alle functionaliteiten zijn
ingebouwd. Pronk ergo komt met deze doucheföhn-zittingen
tegemoet aan het verlangen van gebruikers naar meer privacy
en zelfstandigheid én aan de dringende noodzaak tot het
verlichten van het werk van zorgprofessionals en mantelzorgers.
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Comfort-Seat

gebruik, en een massagestraal. Ook de temperatuur van de föhn is in te stellen naar behoefte.

Bediening

2

Alle functies worden eenvoudig ingesteld
met de bedieningstoetsen naast de
zitting. Een afstandsbediening is eventueel ook leverbaar.

3

Veilig en voordelig

Bediening
De WC-VAmat is uitgerust met een startbutton
die bediend kan worden met de hand, elleboog
of voet. Een contactvrije of radiografische
afstandsbediening is optioneel.

Douchen en föhnen
Warmte en licht
De temperatuur van de zitting kan eveneens
naar wens worden ingesteld. Prettig is ook de
nachtverlichting van de zitting, zodat ’s nachts
de verlichting in het toilet niet aan hoeft.

Douchen en föhnen
De douche werkt dankzij het zitcontact
alleen als de bril belast is. De ComfortSeat maakt gebruik van een boiler. Verder
doet het apparaat zijn naam eer aan door
het gebruik van gefilterd water, de
handmatige regeling van temperatuur
en waterdruk, reiniging voor en na ieder

WC-VAmat®

Overig
De Comfort-Seat is eenvoudig te (de)monteren
en past op vrijwel ieder toilet. Voor het plaatsen
is slechts een geaard stopcontact en een waterleiding nodig. Pronk ergo kan hiervoor zorg
dragen, indien deze niet aanwezig zijn.
De Comfort-Seat is CE-gecertificeerd.

De douche werkt dankzij het zitcontact alleen als
de bril belast is. Na het indrukken van de startbutton volgt het douchen volgens de ingestelde
douchetijd, daarna volgt automatisch het drogen.
De speciale, krachtige föhn is niet direct gericht op
de te reinigen huid, waardoor uitdroging van de
huid wordt voorkomen. Zeker niet onbelangrijk.

Automatische doorspoelunit
Mensen die moeite hebben om zittend het toilet
door te spoelen, kunnen als extra optie kiezen
voor een automatische doorspoelunit. Dit
bevordert de zelfstandigheid.

De WC-VAmat is voordelig in gebruik en
energiezuinig. Na het gebruik ledigt de
installatie zich volledig en neemt schoon
water bij elke reiniging. Behalve hygiënisch
ook veilig met een temperatuurbegrenzing.
Zonder boiler, maar met een warmtedoorstroomelement. Hierdoor geeft het
apparaat continu verwarmd water.

Overig
Extra opties zijn onder andere een antidecubitus zitting en een uitneembare
sproeiarm. De WC-Vamat is eenvoudig
te (de)monteren en past op vrijwel ieder
toilet. Voor het plaatsen is slechts een
geaard stopcontact op een aparte groep
en een waterleiding nodig. Pronk ergo
kan hiervoor zorg dragen, indien deze
niet aanwezig zijn. De WC-VAmat is
CE gekeurd en voldoet aan alle Europese
keuringseisen.
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1 Afstandsbediening van de

3 De toiletzitting van de Comfort-

Comfort-Seat
2 Sproeiarm van de Comfort-Seat

Seat heeft een soft-close systeem
4 Bedieningsdisplay van de
Comfort-Seat
5 Comfort-Seat met verlichting

5

Pneu matische startbutton
van de WC-VAmat

6 WC-VAmat
7 WC-VAmat op hangend toilet

Vari-Douchezit,
Budget-Bad en
Wastafel
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Vari-Douchezit

Budget-Bad

De Vari-Douchezit van Pronk ergo is
een elektrisch in hoogte verstelbare
douchezit. Mede door de hoogteverstelling van 50 centimeter garandeert
de Vari-Douchezit u vele mogelijkheden
van gebruik en optimaal comfort.

Het door Pronk ergo ontworpen
Budget-Bad heeft een uitstekende prijskwaliteit-verhouding. Het is 40 centimeter
elektrisch in hoogte verstelbaar, wat
optimaal comfort garandeert voor zowel
de gebruiker als de verzorger.

Wanneer staand douchen moeilijk of zelfs niet
(meer) mogelijk is, en ook het zelfstandig
gaan zitten en opstaan problemen geeft, dan
biedt de Vari-Douchezit de ideale oplossing.
Ook in situaties waarin meerdere personen
gebruikmaken van een douchezit, zoals op
verpleegafdelingen en in woonvormen, is de
Vari-Douchezit heel praktisch en functioneel,
omdat iedereen de eigen zithoogte kan
bepalen. Pronk ergo maakt ook uw bestaande
douchezit in hoogte verstelbaar.

Het Pronk ergo Budget-Bad wordt standaard
uitgevoerd met het ergonomisch vormgegeven bad van Villeroy & Boch, gemaakt van
hoogwaardig acryl. De toepassing van de
badmengkraan/handdouchecombinatie met
dubbele thermostatische beveiliging biedt
een maximum aan comfort en veiligheid. De
kraan kan op het bad zelf gemonteerd worden,
waardoor deze met het bad meebeweegt.
Het bad is bovendien goed onderrijdbaar door
een tillift.

Pronk ergo biedt meerdere modellen
in verschillende designs en kleuren,
op te delen in drie basistypes.

Het Budget-Bad kan verder worden voorzien
van grote handgrepen en een whirlpool;
gegarandeerd dat de weldadige onderwatermassage ontspannend en rustgevend werkt.

Elektrisch

Wastafel
Voor badkamers die door meerdere
mensen worden gebruikt, is een in
hoogte verstelbare wastafel een goede
oplossing. Mensen die wat meer werken bergruimte willen hebben, kunnen
kiezen voor een combinatie van
wastafel, werkblad en bergruimte.

Bij zittend én staand gebruik, dus wanneer
de wastafel regelmatig in hoogte moet worden
aangepast, is een elektrische verstelling de
prettigste oplossing (met afstandsbediening).

Mechanisch
Ook het mechanische type is geschikt om de
hoogte regelmatig aan te passen.Dit gebeurt
met een slinger, die zowel aan de linker als
aan de rechterkant geplaatst kan worden.

Nastelbaar
De hoogte kan dankzij de 17 cm nastelbare
steunen worden aangepast. Dit kan van
belang zijn bij een nieuwe rolstoel.

3 Nastelbare wastafel met

1 Vari-Douchezit
2 Het Budget-Bad oogt als een

bergruimte

4 Mechanisch verstelbare wastafel
5 Elektrisch verstelbare wastafel

gewoon bad

5

Ook leverbaar met thermostatische
badkraan en douche
2

3

De elektrisch verstelbare wastafel
is volledig naar eigen smaak en
wensen uit te voeren.
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WC-Matic
en Aerolet

Douchebrancard

Opstaan en gaan zitten
Heeft u moeite om zonder steun te gaan zitten of op te staan, dan wordt ook
het toiletbezoek steeds moeilijker. De beste oplossing in uw geval is een toilet
(zitting) die in hoogte verstelbaar is. Dergelijke systemen zijn ook goed te
combineren met de Comfort-Seat en de WC-VAmat.

WC-Matic

1

Pronk ergo ontwikkelde
de WC-Matic om het meest
optimale gebruikerscomfort
te garanderen. Bij dit systeem
is een hangend toilet gemonteerd op een 50 cm in hoogte
verstelbare achterwand. Ook
als sta-op-hulp te gebruiken
en geschikt voor elke locatie.
Bediening
Het systeem wordt bediend
met een functionele, compact
vormgegeven afstandsbediening.
Voor het plaatsen van een WC-Matic
is slechts een geaard stopcontact, een waterleiding en een
afvoer nodig.

Opties
De WC-Matic is uit te breiden met extra opties, zoals een
combinatie met de Comfort-Seat of de WC-VAmat. Ook is
het mogelijk om de bediening van de WC-Matic en de
WC-VAmat de combineren in een afstandsbediening.

De Aerolet helpt de gebruiker met gaan zitten
en staan; eerst beweegt de zitting vertikaal
omhoog, vervolgens maakt deze een voorwaartse beweging. De hoogste stand is
40 centimeter boven het toilet.

De Pronk ergo douchebrancard
is speciaal ontwikkeld om
bedlegerige patiënten in
zorginstellingen hygiënische
zorg te kunnen bieden.
Een kwalitatief hulpmiddel
dat eenvoudig, comfortabel
én veilig is voor zowel patiënt
als zorgverlener.

Bediening

Verstelbaar

De Aerolet is zeer vriendelijk in gebruik. Zo zit de
hoog-laagbediening op de steunen. Veilig én comfortabel.
Voor het plaatsen van een Aerolet is slechts een geaard
stopcontact nodig en een waterleiding. Pronk ergo kan
hiervoor zorg dragen, indien deze niet aanwezig zijn.

De (hydraulische of elektrische)
douchebrancard is eenvoudig
verstelbaar van 50 tot 95 cm en
heeft een maximale belasting
van 180 kilogram. De Pronk ergo

Aerolet

douchebrancard is 74 x 209 cm en het ligoppervlak is
60 x 186 cm. De douchebrancard is voorzien van een
noodstop op de afstandsbediening en is, ook als de
accu leeg is, naar de laagste stand te brengen.

Technische informatie
Het gewicht van de douchebrancard is voor de
hydraulische 83 kg en de elektrisch uitvoering
103 kg. Het matras is voorzien van een extra sterke
PVC hoes en afwateringskanalen.
De glooiing is bij het hoofdeinde
in te stellen. De vier wielen
zijn voorzien van een
onafhankelijke rem. Een
meter lange evacuatiehoes
wordt meegeleverd.

1 WC-Matic
2 Aerolet
3 Douchebrancard
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Kiest u voor Pronk ergo
dan kiest u voor:

Handicare
Linidosolutions

Pronk ergo levert niet alleen producten
(en diensten) die in-house zijn ontwikkeld en ontworpen, maar ook bieden
wij een selectie aan topproducten van
andere leveranciers en producenten.
Neem nu de oplossingen van Handicare Linido.

Van douchetaboeret tot handdoekenrek, van douchezitting met rugleuning
tot opklapbare toiletbeugel, en van
progrip tot hoek-wandbeugel voor
twee muren. Pronk ergo heeft het.
Het gaat tenslotte om het totaalplaatje
waarin mensen zich thuis voelen.

•
•
•
•
•
•
•
•

meer dan 25 jaar ervaring
professioneel advies
kwaliteit
duurzame producten
scherpe prijsstelling
een eigen servicedienst
eigen showrooms in Nederland en België
servicecontracten mogelijk

1

mogelijkheden
zonder

4

beperkingen

2
2

Overige Pronk ergo producten
1

3

1
2
3
4
5

4
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Douchetabouret
Douchezitting met rugleuning
Handdoekrek
Hoekwandbeugel voor 2 muren
Opklapbare toiletbeugel

Keukens

Meubilair

Tilliften

Nastelbare, mechanisch en
elektrisch verstelbare keukens,
geschikt voor particulieren
en zorginstellingen. Eindeloze
mogelijkheden.

Aankleedtafels, in hoogte
verstelbare tafels en bedden.
Ruime keuze uit modellen
en materialen.

Human Care Roomer plafondtillift, Molift verrijdbare en plafondtilliften, Pronk ergo verrijdbare
tillift, Pronk ergo Sta-Tafel.

