
Rada Intelligent Care 
Douchekoppen



Sproeiplaat met vaste stand    
De niet-verstelbare sproeiplaat zorgt ervoor dat 
er geen complex verstellingsmechanisme in de 
douchekop nodig is, zoals dat wel het geval is bij een 
douchekop met verstelbare sproeiplaat. 

Bacteriën kunnen gedijen op de warme, vochtige 
oppervlakken van douchekoppen met name 
in verstelbare sproeiplaten. Niet-verstelbare 
sproeiplaten hebben een vaste sproeistand zonder 
bewegende delen. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
reductie van het risico van stagnatie van het water, 
bacteriegroei en infecties. 

Demonteerbare sproeiplaat  
Reiniging en desinfectie zijn essentieel voor effectief 
infectiebeheer. De uitwisselbare sproeiplaat biedt 
de mogelijkheid om deze simpel te reinigen en te 
desinfecteren.  

Nozzle mat 
De nozzle mat is simpel te verwijderen voor reiniging, 
desinfectie en ontkalking en is gemaakt van hoge 
kwaliteit siliconen. Dit helpt de aangroei van 
kalkaanslag en bacteriën te voorkomen. De nozzle 
mat is daarnaast los leverbaar.  

Hoogteverstelling handdouche   
De simpele hoogteverstelling is met één hand te 
bedienen, door simpelweg te trekken aan, of te 
drukken op de hendel. Dit zorgt voor een eenvoudige 
hoogteverstelling. Dit is vooral van belang voor 
mensen met verminderde handfuncties. 

Doucheslang  
Doucheslangen van metaal beschikken over diverse 
naden waar vuil en bacteriën kunnen ophopen. 
De Rada doucheslang beschikt over een geheel 
glad oppervlak dat eenvoudig te reinigen is. De 
doucheslang wordt geleverd met afdichtingsringen 
van siliconenmateriaal om het risico van 
bacteriegroei te reduceren. 

Kenmerken 

20-30%
van de zorggerelateerde infecties 
kan voorkomen worden

Rada SF1-20BIV 
Bestelnr. 72961-CP  
1.50 m doucheslang /  
1000 mm glijstang

Rada IC 
Douche-
koppen

Elke vochtige omgeving in een gebouw is een potentiële 
broedplaats voor door water overgebrachte micro-
organismen. Dit kan leiden tot acute besmettingen en  
infecties.   

Dit kan een reële druk leggen op de financiën en het 
personeel. Terwijl de mogelijke emotionele gevolgen 
voor geïnfecteerden en hun familie bijzonder groot 
kunnen zijn. 

Om de risico’s van deze infecties te beperken moeten 
leidingwatersystemen ontworpen geïnstalleerd en 
beheerd worden volgens de geldende normen en 
richtlijnen. Dit geldt voor elk aspect van het systeem 
inclusief de douchekoppen.

Onze nieuwe serie douchekoppen is ontwikkeld met het 
oog op de richtlijnen en normen. Dit heeft geresulteerd 
in meer hygiënische en veiligere douchekoppen die 
voldoen aan de strengste  
eisen. 



De serie
GLIJSTANGSET VOOR INBOUW 
MENGKRAAN 
Rada SF1-20BIV - Bestelnr.: 72961-CP

 Met haakse aansluitbocht
  Uitwisselbare sproeiplaat met vaste stand 
  1.50 m doucheslang / 1000 mm glijstang
  Simpele hoogteverstelling met één hand 

 Met volumestroombegrenzer 8 l/min

GLIJSTANGSET VOOR OPBOUW 
MENGKRAAN 
Rada SF1-20EV - Bestelnr.: 72965-CP

 Uitwisselbare sproeiplaat met vaste stand 
  1.50 m doucheslang / 1000 mm glijstang
  Simpele hoogteverstelling met één hand 

 Met volumestroombegrenzer 8 l/min

 

VASTE DOUCHEKOP 
Rada SH1-EUR  - Bestelnr.: 72967-CP

 Uitwisselbare sproeiplaat met vaste stand 
 Verstelbare sproeihoek

   Met volumestroombegrenzer 8 l/min 
 Aansluitbocht 1/2”
 

Rada SH1-EUR
Bestelnr.: 72967-CP
Vaste douchekop

Rada SF1-20EV
Bestelnr.: 72965-CP  

 1.50 m doucheslang /  
1000 mm glijstang
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Wereldwijde gezondheidsrichtlijnen 
adviseren een 3-maandelijkse 
reiniging en ontkalking van de 
douches. Met onze nieuwe serie is 
dat simpel en snel uitvoerbaar. Voor 
degenen die de douchekoppen en 
slangen willen vervangen hebben we 
een serie accessoires en onderdelen 
ontwikkeld. 

Rada SF1-50 – 1.25 m slang 
 Glad en eenvoudig te  

      reinigen 
  Siliconen afdichtingsringen 
  Ideaal voor locaties waar 

men de doucheslangen 
regelmatig  omwisselt

  WRAS gekeurd 

     Bestelnr.: 76125-NA

Rada SF1-55 – 1.50 m slang 
 Glad en eenvoudig te  

      reinigen 
  Siliconen afdichtingsringen 
  Ideaal voor locaties waar 

men de doucheslangen 
regelmatig  omwisselt

  WRAS gekeurd 

 Bestelnr.: 76126-NA

Rada SF1-65 – siliconen indicatieringen 
Voor locaties waar men elk  
kwartaal de handdouche 
en slang omwisselt voor 
reiniging, hebben we een 
set van 4 gekleurde ringen 
ontwikkeld, voor montage 
tussen de handdouche en de 
slang. De ringen zorgen voor 
een visuele herkenning van 
de omwisselstatus. Elke kleur 
staat voor een kwartaal. 
 

  50 sets gekleurde siliconen 
ringen

     Bestelnr.: 78156-NA

Rada SF1 65 – silicone indicator rings  
To assist facilities employing a quarterly cleaning 
regime, we’ve introduced a set of 4 coloured rings, 
which can be fitted between the hose and handset. 
They offer a clear visual recognition of the cleaning 
status of the handset / hose i.e. a different colour 
would represent each quarter of the year.

  Contains 50 sets  
of four coloured 
silicone rings 

 Part no: 78156-NA

Rada SF1 60 – handset single mode
  Single mode handset 

with removable  
spray plate

  Removable silicone 
nozzle mat

  Supplied with four 
coloured indicator 
rings for quarterly 
cleaning and 
sterilisation regimes

  WRAS approved 

 Part no: 77322-CP

Rada SF1 70 – fixed head 
assembly only (SH1)

  Single mode with 
removable sprayplate

  Adjustable 
head angle

 8 litres / min flow  
 regulator supplied 

 Part no: 24842-CP

Accessoires 

De Rada manier 
Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is Rada 
een bedrijf met gedreven mensen die sanitair voor 
openbare ruimten ontwikkelen die de veiligheid en 
duurzaamheid vergroten en die problemen zodanig 
oplossen dat ze een fundamenteel verschil maken 
voor het leven van mensen. 

Veiligheid vóór alles. We vinden dat mensen veilig 
gebruik moeten kunnen maken van duurzame 
wastafel- en douchemengkranen die ontwikkeld 
zijn om verbrandingsrisico’s en besmettingen te 
voorkomen. Dit is de basis van waaruit we werken.                                                                                              

Rada – A Kohler CompanyKohler is de 
verzamelnaam voor een aantal marktleidende 
sanitairmerken waaronder Rada, Kohler UK en 
Mira Showers. Bezoek voor meer informatie www.
kohlermira.co.uk

Rada SF1-60 – handdouche 
 Met vaste sproeistand en             

      uitwisselbare sproeiplaat  
  Uitwisselbare siliconen 

nozzle mat 
  Met vier gekleurde 

indicatie ringen voor 
locaties waar men elke 
3 maanden reinigt en 
steriliseert. 

  WRAS gekeurd 

 Bestelnr.: 77322-CP

Rada SF1-70 – vaste douchekop 
 Met vaste sproeistand en             

      uitwisselbare sproeiplaat  
  Uitwisselbare siliconen 

nozzle mat 
  Met  volumestroom-

begrenzer 8 l/min
 Zonder aansluitbocht 

 Bestelnr.: 24842-CP


