
low vision & braille center b.v.

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Editie
 2022

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

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

Iris Huys          Gouda          0182 - 525 889             www.irishuys.nl

ADL-hulpmiddelen

• Duidelijk zichtbare en voelbare knoppen

2-in-1 taaklamp met SAD-verlichting. Bevordert uw 
gemoedstoestand tijdens een winterdip.

• Wissel tussen werklamp- en lichttherapiemodus
• Lichtkleur: 6000 kelvin, in 3 stappen dimbaar
• 10.000 Lux op 10 cm

Vloerlamp met LED-verlichting, in te stellen in drie 
verschillende lichtkleuren. 

• Lichtkleur: 2700, 4000 en 6000 kelvin

• Met verstelbare arm voor optimale positionering

2-in-1 bureaulamp met SAD-verlichting. Bevordert 
uw gemoedstoestand tijdens een winterdip. 

• Wissel tussen bureaulamp- en lichttherapiemodus
• Lichtkleur: 2700, 4000 en 6000 kelvin, dimbaar

Daylight Tricolor tafellamp

Daylight TriSun

BUREAULAMP EN LICHTTHERAPIE

ALTIJD DE JUISTE VERLICHTING

TAAKLAMP EN LICHTTHERAPIE

Daylight TwoSun 

low vision & braille center b.v.

Flexibele tafellamp met LED-verlichting, in te 
stellen in drie verschillende lichtkleuren. 

• Lichtkleur: 2700, 4000 en 6000 kelvin
• In 3 stappen dimbaar

Daylight vloerlamp Electra

COMPACT EN FLEXIBEL

€119,99

€119,99
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Verlichting en vergroting
Ideaal bij lezen en werken!

• 12 multi-media toetsen

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

• Lens 17 cm en vergroting 1.75x (3 dioptrie)
• Dimbaar in 4 stappen
• Extra helderheid door glazen lens

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

• Bijpassende houder Mobase leverbaar voor €16,-
• Vergroting: 3, 3.5, 4x en lensgrootte: 90x54 of 75x50
• Verkrijgbaar met ronde lens in 3x tot 12x vergroting

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

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

Grootletter toetsenbord
Keys U See

Digitale loep HumanWare Explore 5

EXTRA GROTE LENS IN 3X VERGROTING

ALTIJD DIGITALE VERGROTING OP ZAK

IDEAAL VOOR OUDEREN

INSTELBAAR IN 3 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN

Iris loeplamp Kameleon

low vision & braille center b.v.

Toetsenbord met grote letters, cijfers en karakters.

• Met USB aansluiting
• In 3 verschillende kleurcontrasten verkrijgbaar

Eschenbach Mobilux led 
zaklichtloep

€59,95 Vanaf
€79,-

€295,- €765,-
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VergrotingGoede verlichting
Voor thuis, werkplek en mobiel gebruik Ideaal bij lezen en werken!
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€119,99
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• In 3 stappen dimbaar

Goede verlichting
Voor thuis, werkplek en mobiel gebruik

          Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten 
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€139,99

• 10.000 Lux op 16 cm
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ADL-hulpmiddelen

• Oplaadbaar middels USB-aansluiting

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

• Leverbaar in bureaulamp en vloerlamp
• Lichtkleur: 6000 kelvin, in 4 stappen dimbaar
• Lichtopbrengst: 700 lumen

Brede LED-taaklamp met een lange, flexibele 
arm. Ideaal voor op een bureau of werkplek. 

• Lichtkleur: 6000 kelvin, in 2 stappen dimbaar

• Inclusief stevige tafelklem

Stijlvolle vloerlamp, beschikbaar in 3 kleuren. 
Metalen armatuur met flexibele leeslamp.

• Inclusief 2 textielen lampenkappen

• Lichtbronnen afzonderlijk schakelbaar

SmartGo

TRIO vloerlamp 
Owen

IN ZWART, WIT OF GRIJS

DE IDEALE REISLAMP

MODERN ONTWERP MET 1 OF 2 LAMPDELEN

Daylight 
Uno en 
Duolamp

low vision & braille center b.v.

Mobiele daglichtlamp voor heldere kleuren en 
details. Draagbaar en licht van gewicht.

• Lichtkleur: 6000 kelvin, in 3 stappen dimbaar
• Batterijduur tot wel 10 uur

Taaklamp Lumi

OPTIMALE TAAKVERLICHTING

€129,-

€64,-
€86,-
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Verlichting en vergroting
Ideaal bij lezen en werken!

Opvouwbare beeldschermloep met verstelbaar 16 
inch scherm en scherpe afstandscamera.

• Tot 45x digitale vergroting
• 4 grote contrasterende bedieningsknoppen
• Bijpassende leestafel en accu leverbaar

Eschenbach Mobilux led 
handlichtloep

HumanWare beeldschermloep 
Reveal 16

ONGEËVENAARDE BEELDKWALITEIT

low vision & braille center b.v.
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VergrotingGoede verlichting
Voor thuis, werkplek en mobiel gebruik Ideaal bij lezen en werken!
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€59,99

Vanaf
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• Lichtopbrengst: 1320 lumen, 3800 lux (op 30 cm)

Vergroting
Ideaal bij lezen en werken!
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Zaklichtloep in drie verschillende vergrotingen. De 3x 
vergroting heeft een extra grote lens van 90x54 cm.

•
• Ronde lens: van 3x tot 12x
• Bijpassende houder Mobase leverbaar voor € 17,99

VOOR DE KLEINE LETTERS THUIS EN ONDERWEG

Vanaf 
€83,99

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

• Lens 17 cm en vergroting 1.75x (3 dioptrie)
• Dimbaar in 4 stappen
• Extra helderheid door glazen lens

MET 3 VERSCHILLENDE LICHTKLEUREN

Iris loeplamp Kameleon

€295,-

Draagbare digitale loep met HD-beeldkwaliteit, 
afstandscamera en 12 inch touchscreen.  

• Tot 30x digitale vergroting
• Met gepolariseerde LED-verlichting
• Bijpassende standaard en draagtas leverbaar

Digitale loep HumanWare 
Explore 12

VOOR EEN HERNIEUWDE ZELFSTANDIGHEID

Vanaf 
€1400,-

Vanaf 
€2828,-

Rechthoekige lens: in 3x, 3.5x en 4x
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LOEPLAMPEN

Bedien middels de bijbehorende Slide IMM app 
automatisch uw gordijnen en stel handige routines in.

•
•
•

Speciaal ontworpen voor mensen met een 
visuele beperking, in 2 kleurstellingen.

• Diameter wijzerplaat: 34 mm
• Met Zwitsers Quartz uurwerk
• Aluminium kast en lederen band

LOW VISION HORLOGE MET HOOG CONTRASTAUTOMATISCH GORDIJNSYSTEEM

Slide

low vision & braille center b.v.

Iris Huys gaat deze producten op de Nederlandse 
markt brengen. U kunt denken aan:

Nederlands sprekende

Werkt op vrijwel alle gangbare gordijnrails 
Met alarmroutine en vakantiemodus
Handig te integreren met uw Smart Home

Editie
 2019-2

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Feelware

low vision & braille center b.v.

Sport en spelHandige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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Voor ieder toegankelijk!

Grootcijferhorloge Arsa Assortiment gezelschapsspellen met voelbare markeringen of braille

•
• Mens-erger-je-niet met voelbare markeringen

Vier op een rij met voelbare markeringen
Dammen met voelbare markeringen
Scrabble braille en Monopoly braille
UNO braille en SkipBo braille

•

•

Grote houten en tactiele dobbelstenen
Solitaire met extra grote pionnen
Domino tactiel dubbel 6 en dubbel 9
Bananagrams met XXL letters
Rummikub XXL cijfers en/of braille
Rubik’s tactiele kubus

•

•

•

•

Feelware ontwikkelt zich op het gebied van 
toegankelijke huishoudelijke apparaten en 
helpt mensen met een visuele beperking 
thuis te genieten van comfort, veiligheid en 
onafhankelijkheid.

•

•
•

•

Sprekende inductie kookplaat 
Sprekende oven-grill
Aangepaste multi-cooker 
Aangepaste volautomatische koffiemachine 
Unieke tactiele stickers

•

€299,- €132,50

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

• Voor diverse sporten in verschillende maten
en materialen voor binnen en buiten

• Sportmaskers als accessoire verkrijgbaar

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

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen,
In een afmeting van 3,65 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)•

• Accessoires los verkrijgbaar

Showdown 

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNISIN DIVERSE UITVOERINGEN

Rinkelballen
Handi Life Sport
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LOEPLAMPEN

Lichtgewicht telescoopstok, met pal te vergrendelen 
zodat hij niet onbedoeld in elkaar schuift. 

•
•
•

Siliconen houders om een pan, bord of maatbeker 
mee op zijn plek te houden. 

• In geel of zwart, set van 2 stuks
• Alleen geschikt voor inductiekookplaat
• Vaatwasserbestendig

EENVOUDIG EN VEILIG KOKENVEILIG OVER STRAAT

Iris telescoopstok

low vision & braille center b.v.

Nederlands sprekende

Verkrijgbaar in variant met 7 of 9 delen
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Sport en spelHandige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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Voor ieder toegankelijk!

Pan Pickles Assortiment gezelschapsspellen met voelbare markeringen of braille

•
• Mens-erger-je-niet met voelbare markeringen

Vier op een rij met voelbare markeringen
Dammen met voelbare markeringen
Scrabble braille en Monopoly braille
UNO braille en SkipBo braille

•

•

Grote houten en tactiele dobbelstenen
Solitaire met extra grote pionnen
Domino tactiel dubbel 6 en dubbel 9
Bananagrams met XXL letters
Rummikub XXL cijfers en/of braille
Rubik’s tactiele kubus

•

•

•

•

€59,95 €24,95

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

• Voor diverse sporten in verschillende maten
en materialen voor binnen en buiten

• Sportmaskers als accessoire verkrijgbaar

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

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen,
In een afmeting van 3,65 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)•

• Accessoires los verkrijgbaar

Showdown 

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNISIN DIVERSE UITVOERINGEN

Rinkelballen
Handi Life Sport
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Handige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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Speciale horloges voor mensen met een visuele 
beperking, met Zwitsers Quartz uurwerk.

•
•
• Aluminium of RVS kast en lederen band

LOW VISION  EN BRAILLE HORLOGES 

Arsa horloges

Vanaf
€129,95

Eschenbach WellnessPROTECT met diverse filters. 
Beschikbaar in regulier- of overzetmontuur. 

• Verbeterd contrast, geminimaliseerde verblinding
• Filterglazen rondom de bril, ook aan de zijkant
• 100% UV-lichtabsorptie en 99% blauwabsorptie

FILTERBRILLEN MET UV-BESCHERMING

Eschenbach filterbrillen

Vanaf
€188,99

Met lichtgevende glow-in-the-dark ringen
Met tikpunt, rolpunt optioneel leverbaar

Grootcijfer horloge zwart op wit of wit op zwart 
Braille horloge in dames, heren of unisex model
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LOEPLAMPEN

Bedien middels de bijbehorende Slide IMM app 
automatisch uw gordijnen en stel handige routines in.

•
•
•

Speciaal ontworpen voor mensen met een 
visuele beperking, in 2 kleurstellingen.

• Diameter wijzerplaat: 34 mm
• Met Zwitsers Quartz uurwerk
• Aluminium kast en lederen band

LOW VISION HORLOGE MET HOOG CONTRASTAUTOMATISCH GORDIJNSYSTEEM

Slide

low vision & braille center b.v.

Iris Huys gaat deze producten op de Nederlandse 
markt brengen. U kunt denken aan:

Nederlands sprekende

Werkt op vrijwel alle gangbare gordijnrails 
Met alarmroutine en vakantiemodus
Handig te integreren met uw Smart Home
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Feelware
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Sport en spelHandige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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Voor ieder toegankelijk!

Grootcijferhorloge Arsa Assortiment gezelschapsspellen met voelbare markeringen of braille

•
• Mens-erger-je-niet met voelbare markeringen

Vier op een rij met voelbare markeringen
Dammen met voelbare markeringen
Scrabble braille en Monopoly braille
UNO braille en SkipBo braille

•

•

Grote houten en tactiele dobbelstenen
Solitaire met extra grote pionnen
Domino tactiel dubbel 6 en dubbel 9
Bananagrams met XXL letters
Rummikub XXL cijfers en/of braille
Rubik’s tactiele kubus

•

•

•

•

Feelware ontwikkelt zich op het gebied van 
toegankelijke huishoudelijke apparaten en 
helpt mensen met een visuele beperking 
thuis te genieten van comfort, veiligheid en 
onafhankelijkheid.

•

•
•

•

Sprekende inductie kookplaat 
Sprekende oven-grill
Aangepaste multi-cooker 
Aangepaste volautomatische koffiemachine 
Unieke tactiele stickers

•

€299,- €132,50

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

• Voor diverse sporten in verschillende maten
en materialen voor binnen en buiten

• Sportmaskers als accessoire verkrijgbaar

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

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen,
In een afmeting van 3,65 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)•

• Accessoires los verkrijgbaar

Showdown 

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNISIN DIVERSE UITVOERINGEN

(Rinkel)ballen
Handi Life Sport
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Sport en spel
Voor ieder toegankelijk!
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LOEPLAMPEN

Bedien middels de bijbehorende Slide IMM app 
automatisch uw gordijnen en stel handige routines in.

•
•
•

Speciaal ontworpen voor mensen met een 
visuele beperking, in 2 kleurstellingen.

• Diameter wijzerplaat: 34 mm
• Met Zwitsers Quartz uurwerk
• Aluminium kast en lederen band

LOW VISION HORLOGE MET HOOG CONTRASTAUTOMATISCH GORDIJNSYSTEEM

Slide

low vision & braille center b.v.

Iris Huys gaat deze producten op de Nederlandse 
markt brengen. U kunt denken aan:

Nederlands sprekende

Werkt op vrijwel alle gangbare gordijnrails 
Met alarmroutine en vakantiemodus
Handig te integreren met uw Smart Home
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Feelware
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Sport en spelHandige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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Voor ieder toegankelijk!

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

Feelware ontwikkelt zich op het gebied van 
toegankelijke huishoudelijke apparaten en 
helpt mensen met een visuele beperking 
thuis te genieten van comfort, veiligheid en 
onafhankelijkheid.

•

•
•

•

Sprekende inductie kookplaat 
Sprekende oven-grill
Aangepaste multi-cooker 
Aangepaste volautomatische koffiemachine 
Unieke tactiele stickers

•

€299,- €132,50

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

• Voor diverse sporten in verschillende maten
en materialen voor binnen en buiten

• Sportmaskers als accessoire verkrijgbaar

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

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen,
In een afmeting van 3,65 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)•

• Accessoires los verkrijgbaar

Showdown 

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNISIN DIVERSE UITVOERINGEN

Rinkelballen
Handi Life Sport
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LOEPLAMPEN

Bedien middels de bijbehorende Slide IMM app 
automatisch uw gordijnen en stel handige routines in.

•
•
•

Speciaal ontworpen voor mensen met een 
visuele beperking, in 2 kleurstellingen.

• Diameter wijzerplaat: 34 mm
• Met Zwitsers Quartz uurwerk
• Aluminium kast en lederen band

LOW VISION HORLOGE MET HOOG CONTRASTAUTOMATISCH GORDIJNSYSTEEM

Slide

low vision & braille center b.v.

Iris Huys gaat deze producten op de Nederlandse 
markt brengen. U kunt denken aan:

Nederlands sprekende

Werkt op vrijwel alle gangbare gordijnrails 
Met alarmroutine en vakantiemodus
Handig te integreren met uw Smart Home

Editie
 2019-2

*Voor alle producten geldt: eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Feelware

low vision & braille center b.v.

Sport en spelHandige hulpmiddelen
Voor dagelijks gebruik
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low vision & braille center b.v.

Voor ieder toegankelijk!

Grootcijferhorloge Arsa Assortiment gezelschapsspellen met voelbare markeringen of braille

•
• Mens-erger-je-niet met voelbare markeringen

Vier op een rij met voelbare markeringen
Dammen met voelbare markeringen
Scrabble braille en Monopoly braille
UNO braille en SkipBo braille

•

•

Grote houten en tactiele dobbelstenen
Solitaire met extra grote pionnen
Domino tactiel dubbel 6 en dubbel 9
Bananagrams met XXL letters
Rummikub XXL cijfers en/of braille
Rubik’s tactiele kubus

•

•

•

•

Feelware ontwikkelt zich op het gebied van 
toegankelijke huishoudelijke apparaten en 
helpt mensen met een visuele beperking 
thuis te genieten van comfort, veiligheid en 
onafhankelijkheid.

•

•
•

•

Sprekende inductie kookplaat 
Sprekende oven-grill
Aangepaste multi-cooker 
Aangepaste volautomatische koffiemachine 
Unieke tactiele stickers

•

€299,- €132,50

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

• Voor diverse sporten in verschillende maten
en materialen voor binnen en buiten

• Sportmaskers als accessoire verkrijgbaar

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

• Inklapbare showdown tafel in 2 delen
Afmeting: 3,65 x 1,22 x 0,78 m (L x B x H)•

• Accessoires los verkrijgbaar

Showdown 

COMBINATIE VAN AIR-HOCKEY EN TAFELTENNISIN DIVERSE UITVOERINGEN

Rinkelballen
Handi Life Sport
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Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten

Scrabble met XXL letters of braille
Rummikub met XXL cijfers of braille
Monopoly met braille
Slangen en ladders met braille
Shut the Box met braille (1-4 spelers)

•
• 

Uno braille
• Bananagrams met XXL letters
• Vier op een rij met voelbare markeringen
• Domino tactiel
• Grootletter Yahtzee
•
•
•

Grote houten en tactiele dobbelsteen
Rubik's tactiele kubus
Buzzels: 3D tactiele puzzels

•
•
•
•
•
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