
 

 
 
 
 
 
   

 

Drempelovergangen 

& Hellingbanen 
 

• Ik ben niet meer zo goed te been en wanneer ik naar buiten wil gaan moet ik eerst een drempel 

overwinnen. Daarna volgen dan nog eens 2 trapjes die ik moet af stappen... 

• De overgang tussen mijn woonkamer en de keuken is enkele centimeters hoog. Gisteren ben ik 

daar over gestruikeld en nu lig ik in het gips... 

In al deze gevallen kan een drempelovergang of hellingbaan van SENSEC een oplossing bieden om 

de toegankelijkheid in en rond een woning te verbeteren.  

 

Welke mogelijkheden zijn er? 

• In de woning: 

• Drempelovergangen: Om kleinere hoogteverschillen op te 

vangen van enkele millimeters tot maximum 6 cm. Naast de  

uitvoeringen in aluminium, die verkrijgbaar zijn in verschillende 

maten en kleuren, bestaan er ook de meer flexibele rubberen 

profielen. 

• Rond de woning: 

• Vaste hellingbanen: Stevige, roestvrije antislip profielen zorgen 

voor een overbrugging van hoogteverschillen tot enkele tientalle 

centimeters.  

• Mobiele hellingbanen: Wanneer een hellingbaan niet permanent 

kan blijven liggen is dit de ideale oplossing. Verkrijgbaar in 

verschillende lengtes (voor hoogteverschillen tot meer dan 1 

meter) al dan niet opvouwbaar om gemakkelijk weg te bergen. 

Dit is echter een greep uit de verschillende mogelijkheden. Wij komen 

graag ter plaatse om samen met u te zoeken naar de beste oplossing... 

 

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS ! 
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Voordelen van onze producten: 

• Degelijkheid: 

De materiaalkeuze en de stevigheid van onze drempelovergangen en hellingbanen werd door de 

eigen SENSEC technische dienst getest en gekeurd. Daarnaast moeten al onze leveranciers 

referenties kunnen voorleggen van belangrijke gebruikers zoals ziekenhuizen / rusthuizen of 

aanverwante zorgsectoren. 

• Eenvoudige installatie: 

Bij de plaatsing houden wij steeds rekening met de plaatselijke woonomstandigheden en wordt 

kap en breekwerk zoveel mogelijk vermeden. Onze drempelovergangen en hellingbanen kunnen 

in vele gevallen los op de vloer geplaatst worden of met eenvoudige bevestigingssystemen 

vastgezet. Dit heeft als bijkomend voordeel dat onze oplossingen recupeerbaar zijn in andere 

woonomgevingen in het geval een 

bewoner, al dan niet tijdelijk, zou 

moeten verhuizen. 

• Betrouwbaarheid: 

SENSEC werkt enkel met grote 

merken die een jarenlange 

ervaring kunnen voorleggen. 

In zee met SENSEC: 

Werken met SENSEC betekent eenvoudige oplossingen waarbij de klant steeds centraal staat: 

• Eenvoud: Wij selecteren onze producten op basis van hun betrouwbaarheid en hun eenvoud. 

• Advies op maat: Wij komen altijd ter plaatse om een aangepast advies te geven. 

• Geen verrassingen: Offertes en facturen worden duidelijk en zonder “geheimen” opgesteld. 

• Vraag en antwoord: Wij doen al het mogelijk om uw vragen te beantwoorden binnen de 24u. 

• In-dienst-stelling: Na elke installatie krijgt u steeds een duidelijke en eenvoudige uitleg. 

• Opgeruimd staat netjes: De stofzuiger is voor ons een belangrijk werkinstrument. 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak & personen alarmsystemen  ♦  Woning doorlichtingen & aanpassingen ♦ Video parlofoons 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en 

kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van 

personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort). 

 


