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Nieuwe
series led-verlichting Verlichting
vergroting
ADL-hulpmiddelen
Verlichting en
en vergroting
Ideaal bij lezen en werken!
In verschillende lichtkleuren
Ideaal bij lezen en werken!
Plafondlamp TRIO Power

Huiskamerverlichting TRIO
Industrial
Vanaf

Vanaf

VOOR KLASSIEK EN MODERN INTERIEUR

EEN ZEE VAN LICHT

Vanaf

Vanaf

€99,-

€25,-

Eschenbach Mobilux led
zaklichtloep

Daylight Slimeline 3 lampen

€149,-

€79,-

MET EXTRA GROTE LENS IN 3X VERGROTING

SUPERIEURE LICHTKWALITEIT

Verkrijgbaar in 2 hanglampen, 2 staande lampen en
3 wandspots.

De lichtkleur van deze lamp is middels afstandsbediening instelbaar in 3000 - 6000 Kelvin.

Van de Generatie 3 Slimline lampen is tijdelijk ook
een bureaumodel leverbaar in Rose Gold uitvoering.

Zeer geschikt voor het lezen van kleine letters
thuis en onderweg.

• Antiek nikkel met hout
• Keuze uit 3 lichtbronnen: 3000K, 4000K en 6400K
• De kap voorkomt verblinding

• Lichtopbrengst: maximaal 9800 lumen bij Ø 67 cm

• Uitgerust met een vierstaps dimmer
• Leverbaar in vloerlamp of bureaulamp
• Tafelvoet en magnifier arm als accessoire leverbaar

• Heldere homogene led-verlichting
• Vergroting: 3, 3.5, 4x en lensgrootte: 90x54 of 75x50
• Ronde lens verkrijgbaar in 3x tot 12x vergroting

en 3100 lumen bij Ø 42 cm

• Materiaal: wit kunststof en chroom

Lumina vloerlamp en bureaulamp

Daylight Uno en Duolampen
Vanaf

MODERN ONTWERP MET 1 OF 2 LAMPDELEN

Vanaf

Vanaf

IDEAAL IN ELKE GEWENSTE POSITIE

€765,-

€295,-

€125,-

€59,-

Digitale loep HumanWare Explore 5

Iris loeplamp Kameleon

INSTELBAAR IN 3 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN

ALTIJD DIGITALE VERGROTING OP ZAK

Moderne en flexibele ledlampen verkrijgbaar in
een enkele of dubbele uitvoering.

Flexibele taaklamp die instelbaar is in
verschillende lichtkleuren: 3000-6500 Kelvin.

Moderne loeplamp met de gewenste lichtkleur voor
elk moment: 2700, 4000 en 5500 Kelvin.

Veelzijdige digitale loep met standaard om neer te
zetten en handvat om vast te houden.

• Leverbaar in bureaulamp en vloerlamp
• Lichtkleur 6000 Kelvin en lichtopbrengst 700 lumen
• Dimbaar in 4 stappen

• Verkrijgbaar in bureau- of vloerlamp, in zwart of wit
• Dimbaar in 3 en 5 stappen
• Levering inclusief afstandsbediening

• Lens Ø17 cm en vergroting 1.75x (3 dioptrie)
• Dimbaar in 4 stappen
• Extra helderheid door glazen lens

• Accuduur: 3 uur
• Schermgrootte: 5 inch
• Vergroting: 2x tot 22x

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Bezoek onze
onze website
website voor
voor een
een compleet
compleet overzicht
overzicht van onze
onze producten
producten en prijzen
Bezoek

Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten en prijzen
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Nederlandssprekende
sprekende hulpmiddelen
Sport en spel
Nederlands
hulpmiddelen
Voor ieder toegankelijk!
Sprekend horloge Diana Talks

Sprekende keukenweegschalen
Vivienne en Heidi

Assortiment gezelschapsspellen met voelbare markeringen of braille
Mens-erger-je-niet met voelbare markeringen

Sprekend horloge met contrasterende wijzerplaat
of met een touch scherm.

Zeer nauwkeurige keukenweegschalen met o.a.
tarafunctie, kookwekker, stukstelling en klok.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Eenvoudig in te stellen
• 6 tot 10 talig menu
• Tijd kan analoog en digitaal voorgelezen worden

• Draagkracht 5 kg
• Vivienne meet ook vloeistoffen in liters
• Helder scherm, grote knoppen en spraakuitvoer

• Domino dubbel 6 en dubbel 9
• Bananagrams met XXL letters
• Rubik’s tactiele kubus

Vanaf

€92,50

KEUZE UIT 4 MODELLEN

€139,MAAKT KOKEN EN BAKKEN WEER GEMAKKELIJK

Sprekende kleurendetector
Colorino

BlindShell Classic mobiele
telefoon

€4,75

Rinkelballen
Handi Life Sport

GSM MET SPRAAK EN VEEL EXTRA OPTIES

Vier op een rij met voelbare markeringen
Dammen met voelbare markeringen
Scrabble XL met braille
Monopoly braille
Rummikub met XXL cijfers en braille
UNO braille en Skip Bo braille
Solitaire met extra grote pionnen

Showdown artikelen
Vanaf

€349,-

€199,95
EENVOUDIGE KLEURHERKENNING

Vanaf

Vanaf

€9,95

€20,-

IN DIVERSE UITVOERINGEN

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNIS

Kleurendetector met rode knop voor kleurherkenning
en gele knop voor het lokaliseren van een lichtbron.

Een gemakkelijk te bedienen GSM met duidelijke
spraak en druktoetsen.

Professionele ballen met geluid, speciaal ontworpen
voor blinden en slechtzienden.

Showdown is een actief spel voor blinden en mensen
met een visuele beperking.

• Herkent meer dan 150 kleurschakeringen
• Lokaliseert lichtbronnen
• Aanpasbaar volume

• Stembesturing en spraak dicteren
• Grote pictogrammen en contrastkeuzes
• Extra groot verlicht scherm en simlockvrij

• Voor diverse sporten in verschillende maten

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen,

• Sportmasker als accessoire verkrijgbaar

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Iris
Huys
Iris
Huys

Meridiaan
Meridiaan40
40

2801DAGouda
Gouda
2801DA

in een afmeting van 3,66 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)

• Accessoires los verkrijgbaar

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
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