
Robby/ Hubfix
Lekker in bad

Je komt handen te kort als je je kind in bad wilt doen. Met de handige  
Robby krijgt het kind de nodige ondersteuning om veilig van zijn bad 
genieten. 

De Robby kan worden opgevouwen om op te bergen. De HubfixII is een 
mechanische lift voor in de badkuip dat met zuignappen op het bad wordt 
gefixeerd. Zo wordt de rug van de helper gespaard. De lage positie in de badkuip 
spaart ook water uit.
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• Instelbare hoofdsteun

• Hubfix, in hoogste positie voor de badkuip

Robby/ Hubfix
Handige hulp
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Technische gegevens Robby,
grootte 1

Robby,
grootte 2

Maximale belasting 30 kg 60 kg

Zitdiepte (afhankelijk van instellingen) 20 - 24 cm 31 - 43 cm

Ruglengte 63 - 72 cm 89 - 94 cm

Totale breedte 38 cm 38 cm

Totale lengte (oppervlakte) 115 - 133 cm 147 - 173 cm

Leeggewicht 3.8 kg 4.3 kg

Leeggewicht standaard onderstel 3.6 kg 3.6 kg

• Eigenschappen van Robby
• Veilige ondersteuning bij het baden
• Laag zwaartepunt voor optimaal gebruik van de badkuip
• Verschillende zit- ligposities
• Overtrek is aanpasbaar aan de lichaamsvorm met behulp van 

klittenband
• Systeem kan meegroeien met het kind

•  Gebruikstoepassing
• Baden thuis of in instelling
• In het therapiebad of zwembad als transportmiddel
• Binnen of buiten als tijdelijke rustbed (bijvoorbeeld tijdens 

picknick)

•  Standaard Robby
• 2 maten in kleur Royal blue
• Opvouwbare badhulp
• Afneembare en uitwasbare overtrek in netstof
• Hoofdgedeelte kan achteruit kantelen

•  Opties
• Instelbare hoofdsteunen
• Rompgordels
• Voor bad met linker of rechter instap

•  Standaard Hubfix
• 3 maten in kleur wit
• Mechanische lift voor in de badkuip
• Telescopisch oppervlak
• Klemmen om badhulp te fixeren

Technische gegevens Hubfix,
grootte 1

Hubfix,
grootte 2

Hubfix,
grootte 3

Maximale belasting 30 kg 45 kg 55 kg

Totale lengte 99 - 122 cm

Totale breedte 41 - 71 cm

Minimale hoogte 10 cm

Maximale hoogte 41 cm

Leeggewicht 12.5 kg


