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Hallo, en welkom bij UNIK!
UNIK is een webshop die de drempel naar hulpmiddelen wil verlagen. UNIK verkoopt 
mooie ergonomische producten en bijzondere kledij die ervoor zorgen dat je dagelijks 
het plezier van comfort kan ervaren. Al onze producten werden geselecteerd  op basis 
van drie criteria, namelijk ‘Expertise’, ‘Esthetiek’ en ‘Comfort’.

Het idee achter UNIK is dat
comfort voor iedereen beschikbaar 
moet zijn. We richten ons zowel 
tot mensen met een beperking, 
als tot personen die een zwak 
hebben voor sterk design. 
Werkelijk iedereen kan 
zijn keuze vinden bij UNIK,
we zijn “all-inclusive”.

Onze missie is verbindend en
grensoverschrijdend werken, in de
breedst mogelijke zin. Want iedereen
heeft recht op comfort dat er trendy
en hedendaags uitziet. Wat vandaag
comfort geeft, kan straks misschien 
een noodzaak worden. We hopen
je te kunnen inspireren met onze
unieke kijk op de wereld.

Schrijf je in 
voor onze 

nieuwsbrief 
en ontvang 

je eerste 
kortingscode 
in je mailbox 

unikproducts.be

Volg ons 

facebook.com/
unikproducts.be

instagram.com/
unikproducts.be

pinterest.com/
unikproducts
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Koken & Eten
Met liefde gemaakt, dat smaakt

Maak het jezelf gemakkelijk!
Van handige slazwierders tot onbreekbaar servies. Allerlei ergonomische 
keukenhulpjes en zo veel meer vind je bij “Koken & Eten” op UNIKproducts.be
Koken en eten is voor veel mensen dé ultieme vorm van ontspanning en gezellig samenzijn. 
Wanneer je door een bepaalde aandoening merkt dat koken en eten niet meer 
vanzelfsprekend is, kan dit je belemmeren in je zelfstandigheid en op sociaal vlak. 
Met UNIK hebben we daarom met veel aandacht gezocht naar handige hulpmiddelen 
met een sterk design. Zo kan je zonder schroom terug aan de slag in de keuken of 
samen met je vrienden of familie aanschuiven aan tafel. 
Laat het je smaken! 

€17.99
Synthesis

Dienblad Nordic Bauw
Kan tegen een stootje, heeft een 

verhoogde rand én kan in de vaatwasser. bestaat ook in zwart. 
Ook nog: Marc Newson Tritan™ onbreekbare antislip waterglazen

 Antislip basis 
 Licht maar stabiel, ideaal voor mensen met verminderde kracht 
 Glashelder 
 Vaatwasbestendig
 100% onbreekbaar

Marc Newson Tritan™ Glazen 
€6,99 tot €7,99 per stuk
Mooi, functioneel, onbreekbaar, antislip en krasvaste glazen. 
Ontworpen voor een lange levensduur en maximaal hergebruik.

Whiskyglas Waterglas Wijnglas Champagneglas

Keuze uit drie verschillende bodemkleuren

Wit Groen GlowBlauw

4 Koken & Eten   Met liefde gemaakt, dat smaakt



Mepal 
Glas Flow 
Zeg niet 
zomaar 
plastic beker 
tegen dit eigentijdse 
en stijlvolle Flow glas.

200 ml.
€2,49 

per stuk

Nordic blauwRetro groen

275 ml.
€2,99 

per stuk
Transparant Nordic blauwRetro groen

 Gebruiksvriendelijke vorm met handige grip
 Lichtgewicht (200 ml. 76gr - 275ml. 92 gr)
 Eenvoudig schoon te maken, vaatwasbestendig
 Bijna onbreekbaar door de dikke bodem
 Mag niet in de magnetron
 Mag niet in de diepvries

OXO Good Grips Bestek
Geschikt voor mensen met reuma, parkinson, 

spasticiteit en beperkte handcontrole.

Kleine lepel €14,95 per st
Theelepel €14,95 per st
Eetlepel €14,95 per st
Vork €14,95 per st
Mes €17,95 per st

 Ergonomisch design 
 Een comfortabel, ergonomisch 

 en schokabsoberend handvat 
 Geschikt voor zowel links als 

 rechtshandig 
 Vaatwasbestendig 
 Ook verkrijgbaar met 

 verzwaarde handgrepen 

Lepel en vork 
kunnen in iedere 
gewenste hoek 
gebogen worden 

Ontdek nog veel meer op onze website
unikproducts.be/koken-eten

Ornamin Borden
En Kommen
Met een speciale 
toets verborgen 
in het design. 

 Vaatwasbestendig
 Ergonomisch, stapelbaar design
 Hellende bodem en een 

 onopvallende naar 
 binnenvallende rand

 Antislip ring aan de 
 onderkant voorkomt verschuiven

 De borden liggen wel zwaar in de hand. 
 Ontbijtbord 300g - Groot bord 495g - Kom 155g

 Mag niet in de magnetron

Ekobo 
Verdeelbord

€10,00
Dit Ekobo verdeelbord 
beschikt over 3 vakken 
met opstaande rand en 

is verkrijgbaar in 4 gedurfde kleuren. 

 3 vakken met opstaande rand
 Verkrijgbaar in verschillende kleuren
 Zeer duurzaam en sterk
 Vaatwasbestendig
 Mag niet in de magnetron
 Mag niet in de diepvries 

Ontbijtbord €28.95 per st
Groot bord €33,95 per st
Kom €18,95 per st

 Stimuleert 
 de fijne motoriek

 Spelenderwijs van 
 cilindergreep naar volwassengreep

 Vaatwasbestendig
 Te verkrijgen in 2 kleuren stippen
 Enkel verkrijgbaar in rechtshandige variant

Zelfie €17,95
De Zelfie is een lepel die kinderen 
spelenderwijs de fijne 
motoriek leert 
ontdekken.

MEPAL Glas Flow

Getuigenis van Mark
Thuis breken we regelmatig een glas. Ik zocht 
een glas van plastic, maar dan ook eentje met 
stijl. Heb al eentje per ongeluk laten vallen op 
onze stenen vloer, maar hij is heel gebleven :-) 
Ze zijn misschien niet onbreekbaar, maar dan 
wel oersterk en duurzaam en ik vind ze mooi.
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Uccello Kantelbare Waterkoker
€75,00
De Uccello waterkoker is een praktisch 
hulpmiddel dat vertrouwen en 
onafhankelijkheid geeft. 

 Een grote, ergonomisch gevormde 
 handgreep voor veilige grip 

 Praktische dagelijkse hulp in de keuken
 Ook mensen met beperkte kracht kunnen 

 nu veilig heet water schenken
 Mooi design waardoor opbergen

 niet noodzakelijk is  
 De bijhorende elektriciteitskabel is niet erg lang

Ornamin Warmhoudbeker €9,95
Met deze stevige geïsoleerde drinkbeker kan je 
langer van warme en koude dranken genieten. 

 Grote, ergonomisch handgreep 
 voor veilige grip 

 Praktische dagelijkse 
 hulp

 Vaatwasbestendig 
 Geschikt voor 

 de magnetron

Asobu Drink Box €12,00
Het is tijd om out of the box te denken! Deze 
milieuvriendelijke Drink Box is nog handiger dan 
drinken uit een brikje! De Drink Box is het ultieme 
item voor onderweg! Hervulbaar, recycleerbaar 
en kostenefficiënt. 

   Gebruiksvriendelijk en 
 makkelijk te openen

   Vaatwasbestendig
   Onbreekbaar en 

 krasbestendig
   Twee herbruikbare 

 siliconen rietjes
   Mag niet in de 

 magnetron
   Mag niet in de 

 diepvries

Keramische Tremorbeker 
Met Waaier €58,99

Deze keramische witte beker ziet er heel normaal uit, maar 
dankzij een uniek waaiervormig 

inzetstuk, worden de 
bewegingen van de 
vloeistof vertraagd 

zoals bij een golfbreker. 
Hierdoor is deze beker 

uiterst geschikt voor 
mensen met een tremor. 

  Veilig en stijlvol 
drinken met een tremor

  Vaatwasbestendig
  Reserve waaier 

kan aangekocht worden

Groen Blauw Geel

Meer 
Ornamin 

bekers!
Ontdek alle Ornamin drinkbekers op onze website 

onder onze hoofdrubriek “koken en eten”

Paars
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Asobu Pillendoos

Getuigenis van Lore 
Ik kocht inmiddels al verschillende producten van 
UNIK. Wat ik heel fijn vind, is dat er steeds gezocht 
wordt naar items die er leuk uitzien. Voor mensen 
met een beperking, is dat geen evidentie. Ik heb 
UNIK leren kennen op de Reva-beurs en voor mij en 
mijn vriendin sprongen jullie eruit. Alles ziet er écht 
goed uit en voor mij is dat een enorme meerwaarde.

Een van mijn eerste aankopen bij UNIK was de 
waterfles, waar tegelijk ook een pillendoosje is 
ingebouwd. Ik had spuitwater in de fles gedaan, 
wat ervoor zorgde dat de fles niet meer zijn 
oorspronkelijke vorm aannam. Ik heb toen contact 
opgenomen met UNIK en was heel aangenaam 
verrast door het feit dat ik onmiddellijk een nieuw 
flesje aangeboden kreeg. Een hele positieve ervaring, 
die er voor gezorgd heeft dat ik nu vaste klant ben!

Continenta Antislip Dienblad €32,00
Op dit antislip dienblad is genoeg plek voor eten, drinken en 
andere kleine dingen die je op verplaatsing nodig hebt.

  Licht en stapelbaar
  Zeer duurzaam en sterk
  Vaatwasbestendig tot 45°C.
  Antislipbekleding geschikt voor contact met voeding
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Asobu Waterfles Met Pillendoos €14,95
Vergeet nooit je medicatie in te nemen, bewaar ze in je waterfles. Deze wereldwijd 
gepatenteerde waterfles heeft een compartiment aan de zijkant van de fles 
waarin je pillen kan bewaren, verdeeld over 7 vakjes. 

 Dagaanduiding in Engels, 
 Frans en braille

 De pillendoos kan 
 verwijderd worden 
 voor schoonmaak

 Medicatie, flesje water 
 en beker in 1 handige 
 verpakking

   Niet geschikt voor 
 bruisende dranken

   Mag niet in de magnetron of diepvries 
   De drinkfles is nogal breed wat het opendraaien kan bemoeilijken

Tenura Antislip 
Keukenset 3st

€24,95
Een geweldige 

antislip combinatie 
van een onderlegger 
en 2 handige antislip 

cups voor in de 
keuken. Ideaal voor 
mensen met artritis 

of verminderde 
spierkracht. 

  Deze Antislip combinatie zorgt voor extra grip
  Maakt doppen en deksels makkelijker open
  Verlicht spanning op spieren en gewrichten

Asobu
Thermos
500ml.
€19,95
Deze Asobu
thermos open
je makkelijk
met één hand
en dan kan je
drinken in één
beweging. 
Het matte, trendy ontwerp maakt het plaatje 
helemaal af. Verkrijgbaar in 3 verschillende metaal 
afwerkingen: antraciet, goud en zilver

 Vacuum geïsoleerd
 Warme dranken tot 8 uur warm

 Koude dranken tot 24 uur koud
 Handige drukknop - in een beweging drinken/schenken
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Lurch Multi Opener €12,95
Onmisbaar in elke keuken. Je kan er 

kroonkurken, schroefdoppen, deksels 
van bokalen en blikken mee openen.

 Multi-functioneel: 5 verschillende openers in 1
 De antislip laag help voor betere grip 

 op bokalen en flessen
 Zacht, comfortabel en antislip handvat 

Notenkraker
€20,00
Gecombineerde 
notenschaal en 
notenkraker met 
een uniek design.

Microplane Microplane 
Nootmuskaatmolen
€29,50
De Microplane 
nootmuskaatmolen is geschikt 
om nootmuskaat en 
andere harde 
specerijen 
te raspen. 

 18/10 RVS blad
 Vlijmscherp gelaserd 

 bladoppervlak.
 Zwart/rvs kunststof 

 behuizing.
 Gebruiksadvies rasp: 

 nootmuskaat en kaneel
 Kan in de vaatwasmachine, 

 maar wij raden aan om met de hand te wassen

OXO Good Grips Taartmes
€7,95

Dankzij de 
gekartelde randen van het 

OXO Good Grips Taartmes is het snijden 
en opdienen van taarten voortaan een piece of cake! 

 Beide zijden zijn gekarteld voor links- en rechtshandig gebruik
 Geschikt voor anti-aanbaklagen
 Vaatwasbestendig

Barwise Kadoset Kurkentrekker + 
360° opener €29,99
 Deze set bevat een kurkentrekker 
 met schroefdraad die het ont-
 kurken van flessen tot een groot 
 gemak maakt en een elegante
 360° opener die ieder flesje 
 vanuit iedere hoek kan openen.

 Makkelijk in gebruik
 Handige kurken-

 trekker met 
 draaibeweging

 Geïntegreerde mesjes om de folie te snijden
 360° opener met magnetische kop
 Schoonmaken met een vochtige doek

 Notenschaal en 
 notenkraker in 1

 Noten kraken lukt 
 nu met 1 hand! 

 Ergonomische
 grepen 

 Weinig kracht 
 nodig

OXO Good Grips Knoflookpers 
€23,95
Met een stevige, gegoten zinkconstructie 
en een ruim knoflookreservoir plet deze 
knoflookpers met een simpele kneep.
 

 Makkelijk met een hand te persen
 In een simpele handeling schoon te maken
 Vaatwasbestendig
 Ligt zwaar in de hand (340 g)

OXO Good Grips Ijsboltang
€17,95
Deze ijsboltang schept grote ronde 
ijsbollen door een simpele druk 
op de hendel.

 Eenvoudig te gebruiken zwenkhendel
 Makkelijk te bedienen met één hand
 Schept grote bollen ijs
 Vaatwasbestendig 
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Oxo Good Grips Slazwierder
Een slazwierder die je met één hand en zonder kracht kan 
bedienen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En toch. 
De OXO Good Grips slazwierder 
is één van die producten die 
het dagelijkse leven makkelijker 
maken én waarbij design, 
functionaliteit en innovatie 
naadloos in elkaar overgaan. 
Hij ziét er dan ook nog eens 
enorm hip uit, want zeg nu zelf, 
dat is iets wat we tegenwoordig 
zélfs van een slazwierder 
verwachten.

Uccello Waterkoker
Ook de UCCELLO waterkoker 
krijgt onmiddellijk onze 
onverdeelde aandacht als het over 
handige keukenhulpjes gaat. Deze 
waterkoker gedraagt zich als een 
soort elegante gieter die je niet 
hoeft te verplaatsen. Het gaat als 
volgt: vullen met water, knopje 
aan, vervolgens je lievelingsmok 
eronder zetten en gieten maar. 
Niet alleen erg handig maar ook 
nog eens super veilig!

Bosign Do-Dish™ Caddy
Een fles afwasmiddel, losse schuurborstel en sponsjes op 
het aanrecht is verleden tijd met deze prachtige Do-DishTM 
Caddy van BOSIGN. Hij organiseert je afwasproducten en 
verdeelt telkens de juiste hoeveelheid zeep op je spons of 
borstel voor dat snelle afwasje. 
Het zware werk laten we tegenwoordig 
graag over aan de vaatwasmachine, 
maar er zijn nu eenmaal zaken 
die je liever niet in de machine stopt. 
De Do-DishTM Caddy kan je gewoon 
naast de wasbak bewaren. 
Niet alleen erg netjes maar 
ook economisch! 

Handig in elke keuken
Een slazwierder die je zonder kracht kan 
bedienen, mesjes en schillers met extra grip, 
een blikopener die al het werk voor jou doet. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van 
producten die de laatste tijd hun weg naar 
elke keuken vinden. Dus niet alleen naar die 
van mensen die een extra handje hulp nodig 
hebben. 

Komt dat omdat deze producten het leven van 
iederéén makkelijker kunnen maken? Of omdat 
ze eruitzien alsof ze recht uit een hip interieur 
magazine komen lopen? Het antwoord is twee 
maal ja.

   Oxo Good Grips Slazwierder
Blz 14

 Uccello 
Waterkoker
Blz 6

 Bosign Do-DishTM

Caddy - Blz 26
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Lekkere recepten simpel 
gemaakt…dat smaakt!
Wat is beter dan zelf iets lekkers op tafel te toveren?

Maakt koken je wel eens 
onzeker of gefrustreerd? 
Bij UNIK kan je terecht voor allerlei kleine 
trucjes en hulpmiddelen die het koken 
makkelijker en aangenamer kunnen 
maken zodat het een ware ontspanning 
wordt. Wil je onze hulpmiddelen graag 
eens zelf uitproberen?  Kom dan langs 
in onze showroom of organiseer een 
UNIK@home (zie p.57). Zo kan je zelf 
ervaren dat koken een echt feest kan 
zijn! 

10 Koken & Eten   Met liefde gemaakt, dat smaakt



Lekkere 
Courgette soep 
Met “homemade” croutons en dille! 
4 pers / ±40 min bereidingstijd

Bereiding soep
• Was en schil de aardappel en snijd in blokjes. 
• Snijd de ui en versnipper. Pers 3 tenen look.
• Snijd de courgettes in stukken.
• Smelt wat boter in een grote pot en stoof de aardappel, 
 de ui en de 1/2 van de look aan. Voeg de courgette toe 
 en laat enkele minuten meestoven.
• Giet de bouillon erbij en laat alles 15 minuten zachtjes koken.
• Mix vervolgens de soep en voeg er, als ze te dik is, wat water 
 aan toe. Breng op smaak met peper en zout en laat de soep 
 nog even zachtjes doorkoken.

Bereiding croutons
• Snijd het brood zonder korst in blokjes van 1cm.
• Bak deze op een matig vuur met olijfolie en 
 peper en zout voor 5-10 min of tot ze beginnen kleuren. 
• Voeg de rest van de versnipperde look en peterselie toe 
 en bak nog een paar min. verder. 
• Werk de soep af met croutons, verse courgette en verse dille.

Ingrediënten
• 1 aardappel/ 1 ui
• 2 courgettes
• 3 knoflooktenen
• boter
• olijfolie
• 2L. groentebouillon
• peper/zout
• wit/bruin brood
• dille/peterselie

Ingrediënten 
• 2 uien
• 3 teentjes knoflook
• 400 g verse spinazie
• 150 g boschampignons
• 1 blik tomatenblokjes
• 2 el ketchup
• 2 tl Italiaanse kruiden
• 250 g ricotta
• 200 g feta
• 9 lasagnevellen
• 80 g gratinkaas
• 8 el olijfolie
• peper en zout

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 190 °C. hak de ui fijn en pers de knoflook.
• Verhit 2 eetlepels olijfolie in een pan en stoof de spinazie aan met 1/3de van  
 de knoflook. Kruid met peper en zout. Schep de spinazie uit de pan als deze  
 mooi geslonken is en laat uitlekken.
• Verhit nog 2 el van de olijfolie in de pan en bak de ui en 1/3de van de  
 knoflook aan. Voeg na 2 minuten de tomatenblokjes, ketchup en de Italiaanse  
 kruiden toe en laat de saus indikken op middelhoog vuur.
• Hak de spinazie fijn en meng door de ricotta en feta. 
 Kruid met peper en zout.
• Bak de boschampignons in 2 el olifolie en de rest van de knooflook 
 aan met wat peper en zout.
• Neem een ovenschaal en vet die in met de rest van de olijfolie. 
 Bestrijk met een fijn laagje tomatensaus. 
 1 Leg hier 3 van de lasagnevellen naast elkaar op (laat ze niet overlappen).  
  Bestrijk met 1/3de van het ricotta-feta-spinaziemengsel, bedek   
  met 1/3de van de tomatensaus en voeg de helft van de boschampignons toe.
 2 Bedek opnieuw met 3 lasagnevellen, 1/3de van het 
  ricotta-Feta-spinaziemengsel en tomatensaus en voeg de 
  andere helft van de boschampignons toe. 
 3 Bedek de laatste 3 lasagnevellen met het ricotta-feta-spinaziemengsel 
  en de tomatensaus. 
 4 Bestrooi met de gratinkaas. 
• Zet 35 minuten in de voorverwarmde oven.

Lasagne 
Met feta, spinazie en  
boschampignons 
4 pers / ±50 min 
bereidingstijd

Coupe Meringue met bosbessencoulis, mmmm
Met vanilleroomijs en slagroom - 4 pers / ±30 min bereidingstijd

Ingredienten
• 50 gr. meringue ± 4 schijfjers  
• 250 gr. diepvries bosvruchten of frambozen etc. (ook verse vruchten mag)
• 400 ml. vanilleroomijs
• 250 ml. slagroom (spuitbus of zelf opkloppen)
• Verse muntblaadjes

• Doe 2/3de van de bosvruchten in een kleine pot op een middelhoog vuur en roer om tot je   
 een coulis verkrijgt (±10-15 min. ) Haal hierna van het vuur.
• Breek de meringue in verschillende kleine stukken.
• Neem 4 dessertkommen en vul deze met 2 scheppen ijs. 
• Sprenkel de gebroken merenque op het vanilleijs.
• Doe hier slagroom en bosbessencoulis op.
• Sprenkel de rest van de bosvruchten bovenop de slagroom en coulis en werk af met een muntblaadje

Op deze bladzijden vind je handig keukengereedschap om courgettesoep te maken
• knooflookpers blz 8.    • maatbekers blz 12.    • ergonomische messen blz 12-13.    • fixeerplank blz 13.    • groenteschillers blz 13.
• gehoekte messen blz 13.    • ovenwant/onderzetter blz 14.    • houten lepels blz 16.

Op deze bladzijden vindt je handig keukengereedschap om lasagne te maken
• multi-opener blz 8.     • knooflookpers blz 8.     • ergonomische messen blz 12-13.    • fixeerplank blz 13.    • gehoekte messen blz 13.     
• ovenwant/onderzetter blz 14.    • houten lepels blz 16.    • inklapbaar vergiet blz 16.    • mengkommen blz 16.

Op deze bladzijden vindt je handig keukengereedschap om coupe meringue met bosbessencoulis te maken
• ijsboltang blz 8.    • ovenwant/onderzetter blz 14.    • houten lepels blz 16.    • mengkommen blz 16.
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WEBEQU 
Ergonomische messsen 
 

Webequ Broodmes
Beschikbaar voor links- 
en rechtshandige mensen. 

€47,00

Webequ Ergonomisch 
Chefmes
€47,00

Webequ Ergonomisch 
Groentemes
€41,00

OXO Groentehakker Met Opvangbak
€33,50
Met deze OXO Good Grips groentesnijder 
snijd je snel en veilig groenten, fruit en meer 
met een lichte druk op het deksel dankzij 
de slimme hefboomwerking. 

Webequ 
Messenblok In 
Acaciahout
€21,00

Precisie en kracht zijn vaak nodig wanneer je vlees 
of groenten snijdt. 
Deze nieuwe grip vereist minder kracht waardoor je meer resultaat 
en minder last van je inspanningen krijgt. Deze messen worden 
aanbevolen aan mensen met verminderde 
arm- of schouderkracht.

 Een handig handvat met soft grip
 Roestvrij staal
 Ergonomisch Deens design
 Mogelijk om als set aan te kopen met messenblok
 Antikleef functie (groentemes)
 Aanbevolen om met de hand af te wassen

Deze set bevat 
3 messen: 1 groentemes, 

1 chefmes en 1 broodmes 
(rechts- of links-handig) 

+ handige messenblok 
in acaciahout. 

Met deze set bespaar
je 16.00€ op de totaalprijs! 

 Handig voor mensen die verminderde kracht 
 hebben of last van artrose 

 Opening aan de voorzijde om makkelijk uit te strooien 
 Vaatwasbestendig 
 Afneembaar raster om tanden eenvoudig schoon te maken

Webequ Ergonomische 
Messenset In Blok
€140,00

André Verdier
Wiegemes
€15,00
Ideaal om te snijden met 
één hand. Met greep in 
polypropyleen en bolster 
in inox 18/10, voorzien 
van een handig 
ophangoog. 

 Vaatwasbestendig
 Uiterst geschikt om te 

 snijden met één hand
 Voorzien van een handig ophangoog
 Zeer duurzaam en sterk
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Fixeerplank
€79,94 
De fixeerplank geeft extra 
ondersteuning bij het bereiden van eten.

 Ergonomisch design 
 Ideaal voor mensen met één hand 

 of verminderde spierkracht 
 Handig voor het vastprikken of 

 klemmen van voedsel
 Extra hulp in de keuken voor het 

 bereiden van eten
 Let op! De pinnen zijn scherp

Gehoekte Messen
Etac Relieve messen hebben een gehoekte 
handgreep om het snijden te vergemakkelijken.

 Ergonomisch design 
 De hoek houdt de pols recht en de 

 vorm zorgt voor een stabiele grip 
 Verkrijgbaar in 3 varianten
 Dankzij de scherpe snede van het mes 

 kost snijden weinig kracht.

Gehoekt mes 6 cm €19,95 per st
Gehoekt mes 9 cm €19,95 per st
Broodmes €26,95 per st

OXO Dunschiller Glad
€7,95 

OXO 
Dunschiller 
Julienne
€9,95 
Maak snel en veilig 
garneringen, salades, 
Aziatisch gerechten 
en zoveel meer. 

OXO Dunschiller 
Y-Model
€8,95 

Ornamin Snijplank
Deze snijplanken in twee verschillende formaten geven 
extra ondersteuning bij het snijden van boterhammen 

en broodjes, 
groente, etc.

 Ideaal voor mensen met één 
 hand of verminderde 
 spierkracht 

 Ergonomisch design 
 Handig voor het vastprikken 

 of klemmen van sneetjes brood
  Let op! De pinnen zijn scherp

Kleine plank (22x17 cm) €37,50 per st
Grote plank (28,5x21 cm) €38,50 per st

OXO Good Grips Dunschillers
Met scherpe roestvrijstalen messen waarmee zelfs de meest taaie fruitsoorten en groenten geschild en gesneden 
kunnen worden. Het zachte, comfortabele handvat verzacht de druk tijdens het schillen. 
Het handvat is antislip, zelfs wanneer uw handen vochtig zijn, dankzij de ribbels aan de zijkanten.

 Het scherpe roestvrijstalen mes pelt/schilt gemakkelijk 
 Het handvat is comfortabel, zelfs tijdens lang schillen 
 Vaatwasbestendig

Snijden met 1 hand ging nog 
nooit zo gemakkelijk!
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OXO Good Grips 
Stoommandje
€32,95
Stomen is gezonder en voedzamer!

 Pop-uphandvat om de lengte te vergroten 
 en compact opbergen mogelijk te maken 

 Past op potten met een diameter 
 en hoogte van 20,3cm 

 De 4,5 cm poten verhogen het 
 stoommandje boven water en kunnen
 worden ingeklapt
 bij opbergen

Joseph Joseph 
M-Cuisine 
Stomer 
Microwave
€39,99
Met de M-Cuisine Stomer 
van Joseph Joseph bereid 
je snel en eenvoudig een 
complete maaltijd in 
de magnetron. 

 Geen fornuis meer nodig
 Handig te stapelen
 Ergonomisch design
 Heel eenvoudig te 

 bereiden in de magnetron 

Bosign 
Antislip Ovenwant/Onderzetter
€16,95 per stuk
Deze multifunctionele en decoratieve pannenlap 
kan je gebruiken als ovenwant of onderzetter 
en geeft extra grip bij het openen van bokalen 
of draaistoppen.

 Verkrijgbaar in groen en zwart 
 Multifunctioneel als onderzetter, potopener en ovenwant 
 Hittebestendig tot 315°C
 Decoratief antislip patroon in silicone

OXO Good Grips Slazwierders
Sla zwieren kan je ook met 1 hand! Na een eenvoudige 
druk op de antislipknop begint de mand te draaien. 
De ingebouwde rem stopt het apparaat automatisch 
zodat je de sla gemakkelijk kan verwijderen. 

 Gepatenteerd pompmechanisme met remknop
 Eenvoudig te bedienen met één hand
 Het platte deksel maakt opstapelen en opbergen makkelijk
 Antislipring en brede bodem houden de kom 

 stevig op het aanrecht
 De elegante kom kan ook als slakom dienen
 Je kan de mand ook als vergiet gebruiken 
 Vaatwasbestendig in het bovenste rek van de machine

Grote RVS Slazwierder 4.6 ltr
BPA vrije plastic en RVS

26,7 x 26,7 x 15,2cm

€99,95

Kleine Slazwierder 2.8 ltr
BPA vrije plastic

20,3 x 20,3 x 17,8 cm

€37,50
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Thuis, daar waar het leven zich altijd heeft afgespeeld, datgene wat vertrouwt aanvoelt. De vraag is 
alleen, hoe doe je dat? Er bestaat zeker geen toverformule maar er zijn wel een aantal zaken waar 
je rekening mee kan houden. Dat kan om kleine (of grote) aanpassingen in huis gaan tot betere 
hulpmiddelen en zorgdiensten. Het is een basisrecht voor iedereen om zo actief mogelijk deel te 
nemen (en te blijven deelnemen) aan de maatschappij. Of je nu slecht te been bent of beginnend 
dementerend. Het is fijn om zo lang mogelijk te blijven wonen in een bekende omgeving, op een plek 
waaraan zoveel herinneringen verbonden zijn.

Aanpassingen in huis
Kleine of iets grotere aanpassingen in huis kunnen gedaan worden met hulp van familie, vrienden en professionals. Eerst moet er 
in kaart gebracht worden wat aan vervanging of verandering toe is. Begin daarom bij het begin, de toegankelijkheid van de woning. 
Zijn er hindernissen om de oprit of stoep op te raken? Hoe kom je binnen? Hoe vlot stap (of rol) je de voordeur binnen? Dit zijn 
allemaal vragen die je jezelf moet stellen als je met een kritische blik naar je huis wil kijken.

Binnen In huis zijn er ook een heel aantal zaken die een kritische blik verdienen. Denk aan deuropeningen, de breedte van 
gangpaden, doorgangen en trappen. Als je moeite hebt om de trap te nemen, wil dat nog niet meteen zeggen dat je een verhuis 
moet overwegen. Trapliften zijn een goed alternatief om ervoor te zorgen dat je lang(er) in je geliefde huis kan blijven wonen.

De keuken De inrichting van de keuken kan vanaf een bepaald moment ook vragen om enkele aanpassingen. Voor keukens bestaan 
heel wat ergonomische oplossingen afgestemd op de beperkingen en mogelijkheden waar de bewoner mee te maken heeft. Net 
zoals een rollator of rolstoel opgemeten wordt op maat van de persoon, kan een keuken ook aangepast worden aan specifieke 
noden en eisen.  
Denk maar aan: • keukenkasten die veel verder openen • verstelbare bovenkasten • lager ingebouwde microgolfoven of koelkast • ondiepe 
spoelbak • extra lange kraan • inductie kookplaat. 
Het is aan te raden om hierover met een vakman in gesprek te gaan of een speciaalzaak te bezoeken. Het is zelfs mogelijk dat je 
recht hebt op een tegemoetkoming.

De badkamer Ook in de badkamer brengen we gemiddeld veel tijd door. Het is daarom fijn als de badkamer kan meegroeien met 
de behoeften van diegene die hem gebruikt. 
Enkele aanpassingen die het comfort van een badkamer aanzienlijk kunnen verhogen zijn: • onderrijdbare wastafel • inloopdouche zonder 
drempel mét brede doorgang • hoger toilet met handgrepen • Antislip badmatten • douchestoel...
Dit zijn slechts enkele ingrepen die de mobiliteit kunnen bevorderen. En niet alleen de bewoners zelf, maar ook verzorgers kunnen 
baat hebben bij deze aanpassingen.

Kortom, de oplossingen en mogelijkheden zijn eindeloos. Praat erover met je huisarts of verzorger om gericht op zoek te gaan 
naar zorgoplossingen. Ook bij UNIK kan je terecht voor advies en maken wij graag tijd vrij om samen met jou na te gaan welke 
hulpmiddelen jouw leven thuis en onderweg aangenamer en veiliger kunnen maken.

De grootste wens 
van de meeste 
ouderen luidt 
hetzelfde, 
zo lang 
mogelijk 
zelfstandig 
thuis blijven 
wonen. 

Zelfstandig 
wonen
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OXO Good Grips 
Pollepelset Hout 3-delig
€18,50
De OXO Good Grips pollepelset uit stevig 
beukenhout is comfortabel, duurzaam en veelzijdig. 
Deze set bevat een 
grote, middelgrote 
en kleine lepel.

 Gemaakt van massief 
 beukenhout

 Zacht en comfortabel 
 handvat

 Veilig voor gebruik 
 in combinatie met 
 kookgerei met 
 antiaanbaklaag

 Natuurlijke afwerking 
 van natuurlijke olie

 Niet vaatwasbestendig 

OXO
Good Grips
Vergiet Inklapbaar 3,5 Ltr.
€39,50
Met dit inklapbaar vergiet is wegbergen 
totaal geen probleem meer. 

 Ruimtebesparend
 De zachte antislip

 handgrepen blijven koel
 Vaatwasbestendig

Rosti Beslagkommen Margrethe
De antislip beslagkom die gezien mag worden

Beslagkom 1.5 L. Nordic blauw €9,99 per st
Beslagkom 1.5 L. Nordic groen €9,99 per st
Beslagkom 2 L. Nordic blauw €11,99 per st
Beslagkom 2 L. Nordic groen €11,99 per st
Beslagkom 3 L. Nordic roze €13,99 per st

OXO Good Grips 
Maatbekers
Altijd precies meten dankzij 
de slimme maatverdeling.

   Maataanduiding aan de bovenkant en zijkant
   Comfortabel antislip handvat
   Mag in magnetron en vaatwasser

Maatbeker
250ml 
€8,50

Maatbeker
500ml 
€10,50

Staybowlizer
€28,00
De Staybowlizer 
is je derde hand 
in de keuken. 
Deze hittebestendige 
standaard is geschikt 
voor kommen en schalen 
van alle soorten en maten. Dankzij de gepatenteerde ‘suction-
lock’ kan je deze stabiel vastzetten op je werkblad, zo heeft u 
beide handen vrij om ingrediënten toe te voegen, te mengen 
of te mixen.

  Antislip          Tot 260°C warmtebestendig
  Vaatwasbestendig          Mag in de magnetron

Beschikbaar in groen en wit

 Stabiel door antislipring
 Hittebestendig tot 70°C
 Vaatwasbestendig
 Bijna onbreekbaar
 Mag niet in de 

 magnetron
 Mag niet in de 

 diepvries

Nordic blauw Nordic groen

Nordic roze
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POP voorraadpotten

Getuigenis van Lieke
Ik ben Lieke Verlinden uit Mortsel, 

de zus van Yannic Verlinden die UNIK 
oprichtte. Ik zit in een rolstoel. Ik kan er wel uit, maar kan 
niet zelfstandig stappen en ik kan maar één hand goed 
gebruiken. De voorraadpotten die ik bij UNIK kocht, zijn 
makkelijk te openen met één hand en zijn dan ook erg 
handig! Ze vergemakkelijken het dagelijks leven in mijn 
keuken.  Ik zou UNIK zeker aanraden aan anderen. Zo 
spoorde ik mijn assistente onlangs al aan om eens een 

kijkje bij UNIK te gaan nemen.

OXO Good Grips 
POP Containers, 
voorraadpotten 
en strooibussen
Elke OXO Good Grips POP container 
/voorraadpot of strooibus heeft 
een unieke pop-upknop die met 
slechts één aanraking een luchtdichte 
afsluiting creëert. 

OXO Good Grips POP Voorraadpot
 Luchtdichte afdichting met één druk op de knop 
 Modulair stapelsysteem voor een 

 optimale ordening
 Pop-upknop dient als handvat om 

 het deksel mee op te tillen
 Hoeken van de container

 maken inschenken gemakkelijk

2.6 Ltr - 16x16x16cm
€21,50

3.5 Ltr
16x10,5x32cm

€22,50

1.8 Ltr
16x8x24cm
€16,50

1 Ltr - 10,5x10,5x16cm
€14,50

1.1 Ltr
16x8x16cm
€14,50

0.4 Ltr
10,5x10,5x8.5cm
€12,50

1 Ltr
16x16x8,5cm

€18,50

0.6 Ltr
16x10,5x8,5cm
€15,50

2.8 Ltr
€23,50

1.9 Ltr
€20,50

3.2 Ltr
10,2x25,9x26,7cm
€26,50

OXO Pop Voorraadbus/Strooibus
 Luchtdichte afdichting met één druk op de knop 
 Voorgevormde container kan comfortabel worden vastgehouden
 Openspringend deksel voor eenvoudig openen en 

 sluiten met één hand
   Gladde schenktuit is ontworpen voor 

 doseren zonder te knoeien

2.3 Ltr
10,2x25,9x20,8cm
€24,50

OXO Good Grips POP Containers
 Luchtdichte afdichting met één druk op de knop
 Platte achterkant past precies tegen een

 muur of spatwand
 Grote, ronde opening maakt het makkelijk 

 om snacks van verschillende groottes te pakken
 Pop-up knop dient als handvat om het 

 deksel gemakkelijk op te tillen
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In Huis
Voor een (t)huis 
waarin geleefd
wordt

Ontspan en 
geniet!
Dankzij deze handige hulpmiddelen 
wordt jouw huis weer een plek 
waar je zorgeloos kan genieten.  
Geen gast zal vreemd opkijken 
van je extra comfort, het design 
van deze hulpmiddelen is zo strak 
en hedendaags dat het een 
mooie aanvulling is in je interieur. 

Scandinavian Butler
€398,00 
Scandinavian Butler, Een Rollator & Serveerwagentje In Huis.
Deze Butler is ergonomisch en ziet er ook nog goed uit!
De Scandinavian Butler, van het Deens merk ByAcre, zorgt ervoor dat je autonoom bent in en rondom je 
eigen huis. Je kan vrij bewegen, maar geniet toch van de nodige ondersteuning. De eenvoudige handgreep 
kan met één hand bediend worden, net zoals de enkelvoudige rem. 

 Remmen en sturen mogelijk met één hand  
 Schokdempende banden
 Mogelijk om dicht bij de (keuken)tafel te komen
 Elegant voor in en rond het huis
 Erkende rollator door het RIZIV
 Niet ideaal voor boodschappen en ondersteuning op straat
 Wordt standaard ongemonteerd geleverd, UNIK helpt je graag
 Geen drempelhulp
 Geleverd met dienblad in licht hout en grijze vilten mand

Wens je deze rollator eens te huren, neem dan contact op met ons.
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Bosign 
Laptopkussen Antislip Large
zwart/zwart of rood/zwart
€52,25

 Antislip werkblad/dienblad

Bosign 
Laptopkussen Mini

Hout print/olijfgroen - Einde Reeks
€43,50

   Let op! dit dienblad is niet antislip 

Bosign 
Laptopkussen Antislip Mini
zwart/zwart
€41,50

 Antislip werkblad/dienblad

Bosign Laptopkussens
Stijlvolle laptrays die handig zijn voor op de bank, in bed, maar 
ook om in de rolstoel bijvoorbeeld spullen te verplaatsen.

   Verkrijgbaar in verschillende kleuren
    Het mooie design maakt dat je hem niet hoeft op te bergen

   Multi-functionele schoottafel

Bosign Laptop tray
 

Getuigenis van Hannah
Ik had de Bosign laptop tray initieel 

als kerstcadeau gekocht voor mijn vriend. 
Het leek me een ongelooflijk handig ding dat me ook wel 
wat van mijn ergernissen in huis kon afhelpen (chaos en 
‘morsgevaar’ in de zetel). Intussen moet ik toegeven dat ik 

de laptop tray zelf al gedeeltelijk ingepalmd heb.

Bosign Hideaway Kabelopbergers
kabelboxen voor kabels, opladers, maar ook 
voor elektronische apparatuur zoals routers 
en WiFi-stations. 

   Handig voor mensen die last hebben 
 om een stekker in het stopcontact te steken

   Geen rondslingerende snoeren en laders
   Geen brandgevaar
   Minder kans op struikelen
   Verdeelstekker is niet meegeleverd

Kabelbox Medium 30 x 18 x 13,8 cm
Groot genoeg voor kabels en laders.
Verkrijbaar in volgende uitvoeringen: 
licht houtprint/wit - donker houtprint/wit
wit/wit - zwart/zwart - marmer/wit

€29,95 per st

Kabelbox XL 45 x 18 x 17 cm
Groot genoeg voor kabels, laders en 
kleine elektronische apparaten. 
Verkrijbaar in volgende uitvoeringen: 
licht houtprint/wit - wit/wit

€49,95 per st

Kabelbox XXL 46 x 21,5 x 24,5  cm
Groot genoeg voor kabels, laders, routers, 
wifi stations e.a.
Verkrijbaar in volgende uitvoeringen: wit/wit

€89,00 per st

Verschillende 
uitvoeringen
verkrijgbaar 

Zie unikproducts.be 
voor meer info

Yamazaki 
Paraplubak
Nest Wit
€64,00
Met deze ronde 
paraplubak berg 
je al je paraplu's 
of wandelstokken 
op een mooie 
manier op. 

 Mooi design
 Praktisch in gebruik
 Op vraag ook 

 verkrijgbaar 
 in zwart

Kabelbox XXL
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Het leven is een spel!
Tijd om samen plezier te maken!

Leg die GSM aan de kant en speel nog eens een 
spel met je familie en vrienden. 
Onderzoek wijst uit dat samen een spel spelen goed is voor je 
relatie, je geheugen verbetert en de kans op depressie verkleint. 
Genoeg redenen dus om gezelschapspelen op tafel te toveren 
tijdens het volgende familiebezoek!
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REMEMBER 
Memory Honden
€29,95

  Perfecte training voor het kortetermijngeheugen
  Zeer eenvoudige spelregels
  Verbindt generaties, brengt mensen samen

Memory Games
Memory is een gezelschapsspel dat een beroep doet 
op het kortetermijngeheugen van de spelers. 
Er is bijna geen spel dat meer geschikt is om jong en oud 
aan één tafel te krijgen. Het spel met zijn geniaal eenvoudige 
regels verbindt generaties, brengt mensen samen en 
geeft altijd weer plezier.

REMEMBER 
Memory Katten
€29,95

REMEMBER 
Memory Signaal
€29,95

Rummikub XXL €48,00
Het overbekende familiespel Rummikub nu met extra grote speelplanken en extra 
grote speelstenen. Slechtzienden kunnen hiermee ook 
het plezier van samen spelen terug beleven.

  De cijfers zijn 21 mm hoog
  Zeer robuuste rekjes zonder pootjes
  Voor 2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar tot ...
  Eindeloos speelplezier
  Blauw/zwart en oranje/rood zijn moeilijk te onderscheiden
  De andere spelers kunnen zien hoeveel stenen je nog hebt

Kaartenhouder gemaakt 
van gebogen beukenhout. 

 Mooi en simpel design
 Stevig beukenhout

Speelkaarten met Extra Grote Opdruk 
€3,94
Willen je ogen niet meer 
zo goed mee, maar is 
een kaartje leggen 
nog steeds één 
van je favoriete 
bezigheden? 

 Extra duidelijk 
 door de vergrote 
 symbolen

Kaartenhouder 
Hout - 35 cm

 €12,95

Remember Tangram
€41,95
Al is dit vorm- en legspel uit
China al meer dan 2000 jaar
oud, deze klassieke tangram is 
en blijft een echte breinbreker! 

 Zeer eenvoudige spelregels
 Puzzel voor 1 tot 4 spelers
 Perfecte training voor het ruimtelijk inzicht
 Verbindt generaties, brengt mensen samen
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Doro HandleEasy 321rc Wit
Universele Afstandsbediening €40,00
Geniet met meer gemak van tv en radio 
met een afstandsbediening met 
grote knoppen waarmee je een 
zender kiest en het volume 
aanpast zonder enig gedoe.

 Eenvoudig in gebruik
 Universeel toepasbaar
 Extra handig voor 

 slechtzienden 
 Ergonomisch design

Doro 
Smartphone 
8040 Graphite
€249,90
Met deze Doro smartphone hoeft u zich 
niet druk te maken over ingewikkelde keuzes. 
Voer eenvoudig een actie uit door middel van een 
nieuwe, meer intuïtieve navigatie. 

  Eenvoudig in gebruik       Groter scherm 63 x 110 mm
  Ingebouwde assistentieknop   Gemakkelijk navigeren en ontdekken

Doro 1361 
Eenvoudige 
Gsm - Zwart
€55,00
Geniet van deze gemakkelijk 
te gebruiken mobiele 
telefoon met een breed 
display en een toetsenbord 
dat dagelijks bellen en sms’en 
eenvoudig maakt.

 Goede zichtbaarheid op 
 groot beeldscherm

 Grote bolle druktoetsen 
 met hoog contrast

 Ingebouwde assistentieknop

Aubergine/zwart €31,64 per st
Zilver/zwart €31,64 per st

Doro Secure 580 
Eenvoudige Gsm - Wit €155,00
Voel je veiliger met een spatwaterdichte, 
gebruiksvriendelijke mobiele telefoon 
met een zeer vereenvoudigd toetsenbord 
voor gemakkelijke bediening, 
Gps-lokalisatie en praktische functies 
zoals een assistentieknop. 

 Goede veiligheidsfuncties
 4 geheugentoetsen voor snel kiezen
 Ingebouwde assistentieknop
   GPS plaatsbepaling

Doro 3500 
Alarm Trigger
De Doro 3500 assistentieknop 
is een Bluetooth-Trigger. Hij wordt geleverd met een 
polsband en halskoord alsook een vervangbare batterij 
met een levensduur tot 3 jaar. Compatibel met Doro 
Smartphone 8040 en Doro Secure 580.

 Eenvoudig in gebruik
 Bereik tot 20 meter
 Gemakkelijk te dragen
 Waterdicht voor gebruik in bad of douche

Doro
Smartphones 

en telefoons voor 
een gemakkelijker 

en onafhankelijker 
leven.
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Doro Secure Huistelefoon 347 - Wit
€200,00
Voel je zekerder met deze vaste telefoon die 
een gemakkelijke bediening combineert met een 
waterbestendige alarmhanger en meer manieren 
om er zeker
van te zijn dat 
je geen enkele 
oproep mist.

  Telefoon beantwoorden kan van op afstand 
  Alarmtekst die je zelf kan inspreken 
  4 foto geheugentoetsen voor snel kiezen
  Grote cijfers op de druktoetsen
  Eenvoudig regelbaar volume

Digitale Sprekende Klok
€159,99
Eenvoudige digitale dag/datumklok met grote 
heldere cijfers, die ook de tijd en datum in duidelijk 
Nederlands uitspreekt door het scherm aan te raken. 
Met 12- of 24-uurs weergave en dagdeel weergave.

Afmeting 21,5 x 15 cm
 Grote en duidelijk afleesbare tekst en letters
 Nederlands en 

 5 andere talen
 Zeer hoog contrast 

 met 4 scherm- en 
 4 karakter kleuren

 Lichtsterkte kan 
 ingesteld worden 
 alsook het volume 

 Incl. 8 alarmtijden 
 voor medicatie

Radiografische Klok Met Temperatuur XL
€119,95
Deze grote radiografische klok met XL tijdsweergave  en 
alarm met snooze functie. Toont weekdagen, datum, 
tijdzone (12 of 24u) en binnentemperatuur. Om op te 
hangen of neer te zetten.

Afmeting 36,8 x 23 cm
  Grote en duidelijk afleesbare tekst en letters
  Radiografisch bestuurd
  Nederlands en 7 andere talen

Nederlands en 
7 andere talen

Nederlands en 
5 andere talen

Doorganizer €20,00
De Doororganzier die je onderweg 
tegenkomt en je eraan herinnert 
wat je mee moet nemen. 

 Stevig gestikte katoen
 Opvallend rode kleur 
 3 zakken en sleutelclip

Doorganizer
 

Getuigenis van Oliver
Met kerst kreeg ik van mijn schoon-
broer de doorganizer cadeau. Ik ben vrij 
vergeetachtig, iets wat ik van mezelf 
heel goed besef. De doorganizer helpt 
mij meer structuur in mijn dagelijks 
leven te brengen. Zo zal ik elke ochtend 
vooraleer ik vertrek naar mijn werk een 
aantal zaken klaarleggen zodat ik die 
niet vergeet mee te nemen. Vroeger 
had ik alles op de klink gelegd. Op deze 
manier ziet het er minder storend uit 
voor mijn huisgenote. Het oogt beter 

“georganiseerd” en “cleaner” uit. 
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Bij de feestdagen of verjaardagen horen nu eenmaal leuke cadeaus. Wil je dit jaar bij oma en 
opa scoren met een origineel cadeau? Of heb je hier totaal niet over nagedacht en breekt het 
angstzweet je nu al uit? Wat het antwoord ook is, lees vooral verder. 

Wij hebben namelijk de allerleukste items geselecteerd. 
Weg met bloemenstukken en bedrukte koffiemokken. 
Oma wil dit jaar misschien wel eens een smartphone!

Bosign laptopkussen
Je kent het wel. Gezellig met de tablet op schoot in de zetel, een glaasje wijn in 
de linkerhand en misschien zelfs een olijfje in de andere. Het zal niet de eerste 
keer zijn dat een zetel op die manier helemaal ondergemorst wordt. Al hoeft dat 
niet langer zo te zijn. Bij Bosign hebben ze dat begrepen. De laptray mini of large 
zijn comfortabele ‘kussens’ met een antislip bovenblad die je rechtstreeks op je 
schoot kan plaatsen. Bovendien is hij zeer geschikt om een heerlijk ontbijt op bed 
te brengen.

Asobu thermos
De Asobo thermos is de Rolls Royce onder de thermosflessen. Hij heeft een feilloos 
design, is vacuum geïsoleerd, dubbelwandig én houdt je drankjes tot wel 8 uur warm. 
Ook koude dranken kan je erin bewaren, tot wel 24 uur! Door de handige drukknop kan 
je in één beweging drinken en/of schenken. Het matte, trendy ontwerp maakt het plaatje     
helemaal af.

  Bosign Laptopkussen - blz 19

  Asobu thermos - blz 7

Cadeaus voor 
hippe senioren
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Doro smartphone
De Doro smartphone is speciaal 
ontwikkeld voor senioren. Hij is makkelijk 
en overzichtelijk. Echt een no-nonsense 
toestel dat meteen tot de essentie komt. 
Bovendien kan hij alles wat een normale 
smartphone ook kan én hij heeft een 
alarmfunctie. Met een DORO smartphone 
ben je weer helemaal van deze tijd!

Bill Ringa
schoenen
De antislip 
cross-over 
sneaker/
pantoffels van Bill Ringa zijn een droom voor de voeten. 
Met deze hoogwaardige sneakers/pantoffels ben je 
helemaal mee met de mode en glij je niet langer uit over het 
parket. Verkrijgbaar in verschillende modellen.

  Doro smartphone - blz 22   Bill Ringa schoenen - blz 55

  Asobu waterfles met pillendoos - blz 7

Asobu waterfles met pillendoos
Vergeet nooit je medicatie in te nemen, bewaar ze in je waterfles. 
Deze wereldwijd gepatenteerde waterfles heeft een compartiment aan 
de zijkant van de fles waarin je pillen kan bewaren, verdeeld over 7 
vakjes.  Met dagaanduiding in Engels, Frans en braille en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren.

Falcone wandelstok/paraplu
Een wandelstok en een paraplu in één, het is mogelijk. Met de 

Falcone® paraplu/wandelstok switch je makkelijk tussen beide 
en waan je jezelf een echte MacGyver.

  Falcone wandelstok en paraplu  - blz 39
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OXO Good Grips
Schuurspons Borstel
Met Zeepdispenser
€11,95

 Laat de zeep vloeien met een 
 simpele druk op de knop

 Ligt prettig in de hand dankzij 
 het zachte antislip handvat

 De spons en schraper zijn veilig 
 te gebruiken op kookgerei 
 met antiaanbaklaag

 Te gebruiken met borstel
 Spons- en schrobnavullingen
 Met sterke antibacteriële spons

Bosign Do-Dish™ Caddy
€31,00
De Do-Dish™ Caddy van Bosign biedt een georganiseerde 
opslag met een geïntegreerde zeeppomp voor afwasmiddel/
zeep en is bovendien perfect in de badkamer om 
je tandenborstel, tandpasta etc. in op te bergen.

 Eco-vriendelijk - geeft kleine hoeveelheden zeep
 Georganiseerde opslag, geen rommel 

 rond de spoelbak, wastafel
 Verwijderbare onderdelen voor 

 eenvoudige reiniging
 Winnaar Red Dot Award 2017

Joseph Joseph
Brush-Up Afwasborstel
Met de handige Joseph Joseph Brush-Up 
afwasborstel was je in een mum van tijd 
je vuile glazen en kopjes schoon. 

 Ideaal voor mensen die maar 1 hand kunnen gebruiken
 Heel eenvoudig vast te zetten 

 met de grote zuignap 
 Geschikt voor glazen en 

 kopjes van max. 14 cm hoog

OXO Good Grips Raamwisser RVS €19,50
Ramen wassen zonder strepen zoals een echte professional! 

Grijs €12,95 per st
Groen €12,95 per st

 Hanger met zuignap maakt eenvoudig en handig opbergen mogelijk
 Ligt prettig in de hand dankzij de zachte antislip handvat

 Duurzaam, flexibel raamwisserblad       Roest niet

Bosign Zeepbakje Met Afvoer €12,90
Zeg vaarwel tegen glibberige zeep in je zeepbakje, 
het overtollige water in het zeepbakje van 
BOSIGN loopt gewoon weg via de afvoer. 

   Mooi design 
   Gemaakt uit silicone dus onbreekbaar
   Handig voor mensen die zich graag wassen met een echt stuk zeep 
   Bekroond met FORMEX formidable 2014

Opruimen en poetsen - Je huis aan de kant!
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OXO Good Grips 
Telescooprager 

Microvezel
€22,50

Stof krijgt geen kans meer met 
deze telescooprager microvezel.

 

  Vangt stof op zonder het gebruik 
van chemische reinigingsmiddelen

  Ligt prettig in de hand dankzij het 
zachte antislip handvat

  Wanneer u de Microfiber wilt wassen 
kunt u deze gemakkelijk losmaken van de stok

  Kan worden ingeklapt voor 
compacte opberging (68,6cm)

  Kan worden verlengd tot 137,2cm
  Vervanging van microvezelrager is verkrijgbaar

OXO Good Grips Stoffer & Blik €13,50
Deze stoffer en blik zijn ontworpen voor het 
verwijderen van kleine of grote hoeveelheden afval.

 Dankzij de vorm van de stoffer is het gemakkelijker 
 om op moeilijk bereikbare plekjes te vegen.

 Door de zachte rubberen lip kan de stoffer 
 efficiënt worden gebruikt op oppervlakten.

 De borstel schuift in het blik voor gemakkelijke opslag.
 Stevig ontworpen voor langdurig gebruik.
 Zacht, comfortabel en antislip handvat

OXO Good Grips 
Schrobborstel Uitschuifbaar
€16,50
Je badkamer schoonmaken kan vanaf 
nu zonder klimmen, bukken of knielen. 

 Kan eenvoudig worden uitgeschoven van 
 66 cm tot 106,7 cm door een simpele draai

 Dankzij de unieke vorm kan deze 
 borstel gebruikt worden in kleine 
 hoeken, nissen en voegen

 Vervanging van schrobkop is verkrijgbaar
 Antimicrobe schrobkop reinigt grondig en 

 houdt water vast voor het spoelen

OXO Good Grips 
Handvlegel Met Stofbak €10,50

Kleine hoeveelheden afval kan je gemakkelijk 
opruimen met deze compacte kruimelveger.

 Kleine vorm zorgt voor gemakkelijke opslag
 Handig voor gebruik in keukens, werkkamers en auto’s
 Comfortabele zachte greep
 De stoffer schuift in de stofbak en de 

 borstelharen blijven bedekt

OXO Good Grips Kruimelveger
€10,50
Kleine hoeveelheden afval kan je gemakkelijk 
opruimen met deze OXO Good Grips Kruimelveger. 
De borstel schuift de kruimels in de compacte 
opslag die makkelijk open klikt om leeg te maken.

 Kleine vorm zorgt 
 voor gemakkelijke 
 opslag

 Handig voor 
 onderweg

 Comfortabele zachte greep
 Licht in gebruik

OXO Good Grips 
Stoffer & Blik Met Steel €49,50
Vegen zonder bukken wordt gemakkelijk 
met deze stoffer en blik (met steel). 

 Staat altijd rechtop voor comfortabel vegen 
 Het blik kan in de ‘open’ stand worden 

 geplaatst voor eenvoudig legen
 De steel kan aan het blik worden 

 vastgemaakt voor staande opberging
 Het blik en de steel zijn gemaakt 

 van licht aluminium
 Zacht ovaal handvat voor 

 extra comfort tijdens het vegen
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Oliz Bent De Luiaard
Zwaarteknuffel
Bent de luiaard van OLIZ 
heeft een relaxerende werking. 
Hij helpt je omgaan met stress, 
angst en overprikkeling. 
De zwaarte van 
Bent geeft een 
comfortabele 
diepe druk, vergelijkbaar met een 
knuffel die zorgt voor een prettig, 
veilig en beschermd gevoel. 

Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom.

 Verkrijgbaar in 2 afmetingen/gewichten 3.2 kg en 4.2 kg
 Gunstig effect bij slapeloosheid, ADHD, motorische onrust, dementie...
 Wasbaar in een kussensloop op 40°

Oliz Petra De Knuffelgiraffe
Petra is een giraffe die kinderen helpt om zich in stressvolle situaties terug 
te ontspannen. Door het uitoefenen van diepe druk op het lichaam ervaar 
je een gevoel van veiligheid en diepe lichamelijke ontspanning.

Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom.

 Verkrijgbaar in 2 afmetingen/gewichten 2.8 kg - 5 kg
 Geschikt voor kinderen tussen 5 en 12 jaar
 Gunstig effect bij slapeloosheid, ADHD, 

 motorische onrust,...
 Afwasbaar met desinfecterende zeep
 Niet ademend materiaal. 

 Kleine kinderen 
 onder toezicht 
 houden

Bent Klein - 3.2 kg €275
Bent Groot - 4.2 kg €330

Petra Klein - 2.8 kg €326
Petra Groot - 5 kg €388

OLIZ 
OLIZ producten hebben een 
relaxerende werking op de zintuigen en 
helpen je omgaan met stress, angst en overprikkeling.
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Oliz Zita Verzwaard Schouderkussen
Het Zita verzwaard schouderkussen geeft een aangenaam rustig 
effect en kan worden vergeleken met een hand op elke schouder. 
Je kan het gebruiken in verschillende situaties waarbij het je helpt 
om geconcentreerd en rustig te blijven. 

Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom.

Zita Klein - 1 kg €181,50
Zita Normaal - 1.5 kg €198,44
Zita Groot - 2 kg  €214,17

Oliz Flora Gewichtendeken
Het Flora gewichtendeken is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk 
onderzoek naar het ontspannende effect van gewicht. Door het uitoefenen 
van diepe druk op het lichaam 
ervaar je een gevoel van veiligheid 
en diepe lichamelijke ontspanning. 
Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom.

 Verkrijgbaar in 2 afmetingen/
 gewichten 4.5 kg en 6.5 kg

 Gunstig effect bij slapeloosheid, 
 ADHD, motorische onrust,...

 Bruikbaar voor kinderen vanaf 5 jaar
 Afwasbaar met desinfecterende zeep
 Niet ademend materiaal. Kleine  

 kinderen onder toezicht houden
Flora Klein - 4.5 kg €276,00
Flora Groot - 6.5 kg €326,00

Oliz Albert Verzwaard Schootkussen
Het Albert verzwaard schootkussen weegt tussen de 3 en 5.5 kg 
en helpt in stressvolle situaties terug te ontspannen. Je kan deze 
gebruiken in verschillende situaties waarbij je Albert op de schoot 
plaatst en hij je zo helpt om geconcentreerd en rustig te blijven.

Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom.

 Verkrijgbaar in 2 afmetingen/
 gewichten 3.2 kg en 5.5 kg

 Gunstig effect bij spierspanningen, 
 ADHD, motorische onrust,...

 Afwasbaar met desinfecterende zeep
 Niet ademend materiaal. Kleine 

 kinderen onder toezicht houden

Albert Klein - 3.2 kg €146,41
Albert Groot - 5.5 kg €179,08

 Verkrijgbaar in 3 gewichten 1kg, 1.5kg en 2kg
 Gunstig effect bij stressvolle situaties, ADHD, motorische onrust,...
 Afwasbaar met desinfecterende zeep
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Verzorging 
& Comfort

Voor jezelf zorgen was 
nog nooit zo leuk

Anabox
7 Dagen Box 

Pillendoos €19,95
Medicijnbox met 7 dagboxen 

voor elke dag van de week. 
Iedere dagbox heeft vijf vakken.

Controleer in één oogopslag 
of er zich nog tabletten in de 

dagbox bevinden. Voorzien van 
Nederlandstalige tekst, 

ook verkrijgbaar in het Frans.

  Vaatwasbestendig
  Overzichtelijke box voor weekmedicatie 

  Het terugplaatsen van de lege dagbox in de weekbox kan lastig zijn 
  Door het transparante deksel weg te laten kan dit eenvoudiger

Atlantis
Nagelknipper Op Blok
€15,95
De nagelschaar zit vast op een plastic 
blokje met antislipvoetjes. Het zachte 
en grote drukvlak is comfortabel en 
verdeeld de druk bij het aandrukken van 
de nagelschaar. 

 Het blokje kan je vastzetten 
 met zuignapjes

 Ideaal voor mensen die 
 een minder fijne 
 motoriek 
 hebben

 Langer 
 zelfstandig 
 nagels knippen Ook verkrijgbaar in dag- en weekboxen
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Atlantis 
Voetmatje 
Met Puimsteen
Transparant Blauw
€14,95
Was je voeten zonder naar voren te hoeven 
buigen. Te gebruiken in bad of douche en vast te 
zetten met de zuignapjes. Gebruik de puimsteen 
om uw voeten te 
scrubben. 

 Het voetmatje kan 
 je vastzetten met 
 zuignapjes

 Ideaal voor mensen 
 die minder mobiel zijn

 Je langer zelfstandig 
 wassen

Atlantis Lotion/Crème Verdeler €16,95
Breng lotions en crèmes aan en 

masseer tegelijkertijd uw huid. Naadloze, 
roterende kogels zorgen voor een 

gelijkmatige verdeling. 

  Steel van 44 cm
  Stevig en lichtgewicht

  Deksel om alles proper te 
houden bij niet gebruik

BOSIGN
Afneembare Magnetisch Make-up Spiegel
Met deze spiegel ben je altijd en overal 
stijlvol, tot in de kleinste details. 

 Verkrijgbaar in verschillende sterktes
 De siliconen rand rondom de spiegel 

 beschermd bij het vallen
 Je kan de spiegel makkelijk aanbrengen 

 waar het licht het beste is
 Zuignap met magneetbevestiging
 De vergroting kan confronterend 

 zijn voor ouderdomsverschijnselen

5 x vergrotend - wit €26,00
10 x vergrotend - wit €27,95
15 x vergrotend - wit €27,95

Pelegdesign
Jumbo Jr 
Drinkfontein
Deze jonge 
olifant houdt 
van water. 
Wanneer je hem onder 
de stromende kraan houdt, 
wordt de waterstraal 
makkelijker naar de 
mond geleid. 
Handig om te 
drinken of tanden 
te poetsen.

 Heeft een 
 handige grip

 Het mooie design 
 maakt dat je hem 
 niet hoeft op 
 te bergen

Drinkfontein blauw €12,00
Drinkfontein grijs €12,00

Atlantis Badborstel
€13,95
Met deze lichte badborstel kan u 
uw rug en benen beter bereiken. 
De zachte borstelharen reinigen 
de huid zonder krassen. 

   Steel van 38 cm          Stevig en lichtgewicht
   Zachte borstelharen die niet krassen
   Handig om benen en rug te wassen
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Sealskin - Flor Antislipmat Sealskin - Doby Antislipmat

Doby Antislipmat
78 x 38 cm

Doby antislipmat wit - 50 x 50 cm €18,95
Doby antislipmat zwart - 50 x 50 cm €18,95
Doby antislipmat zwart - 78 x 38 cm €18,95

Flor antislipmat wit - 54 x 54 cm €18,95
Flor antislipmat zwart - 54 x 54 cm €18,95

Deze hoogwaardige rubberen antislipmatten hebben stevige zuignappen aan de onderzijde voor de 
hoogste veiligheid. Het rubberen materiaal is tevens al antislip van zichzelf, waardoor de veiligheid 

in de badkamer nog wordt verhoogd. 
  Makkelijk schoon te houden          Ideaal voor extra veiligheid in de badkamer

  Extra stevige zuignappen houden de badmat op zijn plaats

Sealskin
Lyrics Antislipmat

zwart - 53 x 53 cm 
€18,95

€6,95
Badbloem 

Antislip Stickers
Verpakt per 7 stickers 

waarin de bloemen 
van groot naar klein 

zijn uitgesneden

€6,95
Ronde 

Antislip Stickers
Verpakt per 6 stickers 

waarin de ringen 
van groot naar klein 

zijn uitgesneden

Sealskin Antislip Stickers
Deze Antislip stickers zorgen 
ervoor dat je zonder risico 
in en uit je bad of douche 
kan stappen. De stickers zijn 
gemakkelijk aan te brengen. 
Voor een douche kan je best 
2 pakjes voorzien. 

 Makkelijk aan te brengen in 
 bad of douche

 Ideaal voor mensen die 
 schrik hebben om uit te glijden

Sealskin
Rotondo Antislipmat

Donker grijs - 53 cm
€18,95

Sealskin 
antislipmatten 
en stickers 
Deze hoogwaardige matten en stickers 
zorgen dat je niet in een spagaat eindigt 
als je uit de douche of bad stapt. 

Tiger Douchekruk In Hoogte Verstelbaar
€65,00
Deze compacte douchekruk is in hoogte 
verstelbaar en voorzien van antislip poten. 

 Afgeronde vormen van het zitvlak voor optimaal  
 comfort en veiligheid

 Geschikt voor een belastbaarheid tot 100 kg
 In hoogte verstelbaar
 Makkelijk te monteren en demonteren
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140 x 200/220 cm €104,95 200 x 200/220 cm €149,95 240 x 200/220 cm €169,95 260 x 220 cm €184,95

 Dagmar  Rosas  Griis  Weelde  Bamboe

Sofiben Exclusive
Wat is er zo bijzonder aan onze 

dekbedovertrekken? 
De rits! Deze is doorlopend 

over drie zijden.
In een handomdraai heb je je bed verschoond 

met een Sofiben Exclusive bedovertrek. 

Omdat de afgelopen jaren de bedden groter en de dekbedden zwaarder zijn geworden, 
heeft Sofiben het dekbedovertrek voorzien van een doorlopende rits over drie zijden. Het verwisselen 
van een dekbedovertrek wordt op deze manier heel eenvoudig. Je slaapt eronder als een roos!

 De rits is doorlopend over drie zijden
 Garantie van 8 jaar op de rits
 Geschikt voor dekbedden van 200, 210 of 220cm lang
 Hoge kwaliteit van de stof zorgt voor een luxueus en comfortabel gevoel
 Behandeld met Easy Care, waardoor strijken niet langer nodig is

Ook andere Sofiben 
collecties verkrijgbaar op 

www.unikproducts.be 
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Bij UNIK vinden we dat het anders kan. Sterker nog, bij UNIK zijn die kleine 
ergernissen in huis ons bron van inspiratie! 
Na rondvraag kwamen deze kleine ergernissen naar voren. Ze zijn heel herkenbaar en overkomen iedereen. 
Toch zijn ze makkelijk weg te werken. Wij gingen ermee aan de slag en bieden oplossingen.

1.   Een wirwar aan draden
We leven in een digitaal tijdperk met smartphones, laptops en bijhorende laders overal in huis. 
Deze struikelgevoelige bekabeling vormt in onbewaakte momenten een gevaarlijke situatie.  
Bovendien raakt de wirwar van draden dikwijls in de knoop. Met de kabelopbergers van 
HIDEAWAY vermijd je chaos en halsbrekende toeren. Bovendien ook mooi vormgegeven.

2.   Morspotten in de zetel
Gezellig in de zetel werken met de laptop op schoot. Een kopje koffie en een 

croissant erbij. Alleen is het risico op gemors groot. De laptop trays van Bosign zijn 
multifunctionele hulpjes die werken en relaxen in de zetel nét dat beetje gezelliger én 

veiliger maken. Bovendien zit je met zo’n laptop tray op een ergonomisch verantwoorde 
manier in de zetel én is de hoes wasbaar. Makkelijk in gebruik én onderhoud.

3.   De “dekbedovertrek-dans”
‘Nog snel even het dekbedovertrek vervangen’. Je hoort het jezelf al zeggen. Voor velen is 
dit één van de meest irritante huishoudelijke taakjes. Onhandig, zeker als je alleen bent. Met 
de Sofiben-dekbedovertrekken behoren deze ergernissen definitief tot het verleden. Het 
speciale ritssysteem zorgt ervoor dat het verwisselen een fluitje van een cent wordt. Als het 
na een nachtje slapen verschoven is, kan je het dekbed snel weer op zijn plaats trekken door 
de open splitten. Tijdbesparend en nauwelijks inspanning vergend.

Bosign
Hideaway

Kabelopbergers - blz 19

  Bosign
Laptopkussen - blz 19

  Sofiben Exclusive
dekbedovertrek - blz 33

6 kleine
ergernissen 
in huis
Er zijn zo van die kleine ergernissen 
in huis. Iedereen herkent ze en 
iedereen heeft er wel eens last van. 
Zoals nét niet sterk genoeg zijn om die 
nieuwe pot confituur open te krijgen. 
Of het aanrecht in de badkamer 
aantreffen vol aangekoekte 
zeepresten. Om nog maar te zwijgen 
van rondslingerende kabels die 
tot levensgevaarlijke situaties 
in huis leiden.
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4.   Potje breken is een potje minder
Gasten ontvangen voor een etentje is één van de leukste dingen die er zijn. Je zet je beste beentje voor met 
een fleurig servies en prachtige wijnglazen. Doch, veelal sneuvelt er een stuk en raakt de set incompleet. 
Moeilijk te vervangen wegens niet meer vindbaar of te duur. Een terechte ergernis van vele mensen. 
Met de Marc Newson Tritan ™ Drinkware Collection komt daar verandering in. De missie van Marc 
Newson is : de meest glasachtige, mooiste, meest gebruiksvriendelijke en hoogste kwaliteit onbreekbare 
drinkglazen- reeks ter wereld maken. Missie geslaagd: prachtig en onbreekbaar

5.   Je eigen krachten niet kennen
Stel je even voor. Je bent net een heerlijke salade aan het prepareren en je hebt honger. Op het 
randje van ‘hangry’. Dan wil je niet de buren om hulp moeten vragen omdat je die pot kappertjes 
niet open krijgt. Een super handig keukenhulpje dat redding brengt is ongetwijfeld de antislip 
keukenset van Tenura.

Deze kleurrijke set komt in drie delen en is makkelijk in gebruik. Je plaatst de pot naar keuze op 
de rode onderlegger. Vervolgens kies je een van de twee deksels en plaats je die op het deksel en 
draaien maar. Door de verhoogde grip gaat dat muurvaste deksel in een wip open.

6.   Het aanrecht om zeep
We grijpen vandaag meer naar een blok zeep in plaats van pompjes en flesjes. Noem 
het nostalgie of de urgentie om wat minder plastic te gebruiken. Hoe dan ook, het is een 
goede zaak. Toch glijden die zeepjes makkelijk uit hun bakje én wordt het op den duur 
een glibberige boel. Zeg vaarwel tegen deze kleine ergernis. Het overtollige water in het 
zeepbakje van Bosign loopt weg via de afvoer. De opstaande randen zorgen ervoor dat de zeep mooi op zijn plaats 
blijft liggen. En het mooie design is een mooie aanvulling op het aanrecht van je keuken of badkamer.

Zijn we volgens jou nog een belangrijke ergernis in huis vergeten? Laat het ons dan weten! 
Wij buigen er ons met veel plezier over in de UNIK denktank. 

 Marc Newson™ 
Drinkware Collection - blz 4

 Tenura Antislip 
keukenset - blz 7

 Bosign Zeepbakje met afvoer 
blz 26
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Warmtekussen Nek 
Noah De Vos €29,95

  Geeft tot 45 minuten warmte af
  De fleece hoes is 

niet afneembaar 
en kan dus niet 

 machinaal 
gewassen 

worden

Warmte-
kussen Nek 

Mimina De Kat
€25,95

  De fleece hoes is niet 
afneembaar en kan dus niet 
machinaal gewassen worden

Warmtekussen Rond 
Bao De Panda
€29,95

 Geeft tot 45 min. 
 warmte af

 De fleece hoes is 
 afneembaar en 
 kan machinaal 
 gewassen worden

Leschi warmtekussens toveren 
een glimlach op je gezicht.
hoogwaardig kwaliteit en bovendien 
gevuld met 100% organisch graan!

  Te verwarmen in magnetron of hete luchtoven
  De vulling bestaat uit 100% organisch graan

Warmtekussen Buik/Rug 
Coco De Kat €34,95
Beschikbaar in zwart met witte 
pootje en wit met zwarte pootjes

 Klittenband houdt Coco rond je 
 middel zodat je vrij kan bewegen

 De fleece hoes is afneembaar en kan machinaal gewassen worden

Warmtekussen Nek 
Bobby De Hond €29,95

  Geeft tot 45 minuten warmte af
  De fleece hoes is niet 

afneembaar en kan dus niet 
machinaal gewassen worden

Warmtekussen Rond 
Luca De Vos
€29,95

 Geeft tot 45 min. warmte af
 De fleece hoes is afneembaar 

 en kan machinaal
 gewassen worden

Leschi
Warmtekussens 
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Tijd voor ontspanning!
Af en toe kan het heerlijk zijn om eens niets te moeten 

en te genieten van de rust in huis. Met deze knuffelbare 
warmtekussens wordt stilvallen een echte verwennerij!

Warmtekussen Hart Groot
€19,95

  Geeft tot 45 minuten warmte af
  De fleece hoes is 

niet afneembaar en kan dus niet 
machinaal gewassen worden

Warmtekussen Hart Klein
€12,50

  Geeft tot 45 minuten warmte af
  De fleece hoes is 

niet afneembaar en kan dus niet 
machinaal gewassen worden

Flexound HUMU €299,00
Met het HUMU Bluetooth Kussen ervaar je geluid als nooit tevoren. 

Dankzij de Flexound Xperience technologie voel je iedere beat van de 
muziek, film of game. 

Wil je deze sensatie zelf eens ervaren? 
Kom gerust langs in onze showroom en neem je favoriete muziek mee!

  Geluidskwaliteit met een bereik van 20 Hz tot 20.000 Hz
  Maakt verbinding met alle Bluetooth-apparaten        Afwasbare hoes 

  Tot 8 uur draadloos luisterplezier        Bastonen kan je horen en voelen 

Flexound HUMU 
Voel de muziek

Een slim kussen waarmee je de muziek 
kan voelen waarnaar je luistert! 
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Onderweg
Niks houdt 

je nog tegen!

Blijf  in 
Beweging!

Onze mooie, 
handige en 

ergonomische 
producten 

zetten je 
op weg!

Vilhelm Hertz 
Design Krukken 
In ons collectief geheugen ziet een kruk er heel 
medisch uit. Vilhelm Hertz is erin geslaagd om van 
krukken en wandelstokken een knap accessoire te 
maken. 
Met een kruk of wandelstok van Vilhelm Hertz rondlopen, 
wordt iets om fier op te zijn. Verkrijgbaar in verschillende 
versies die precies worden aangepast aan jouw behoefte. 
Verwacht dus geen massaproductie, maar wel unieke 
stukken die voor jaren hun dienst zullen bewijzen. We 
bieden volledige terugkoopgarantie na 6 weken normaal 
gebruik, in het geval deze niet voldoet aan de verwachting 
van de koper ten aanzien van kwaliteit of functionaliteit. 
Wij bieden deze service, omdat het voor ons essentieel is 
dat onze klanten 100% tevreden zijn.

 Mooi uitgepuurd design
 Helemaal op maat gemaakt
 Eigen keuze van materiaal en afwerking
 Korting bij aankoop van een set van 2 krukken
 Degelijke antislipvoet
 Comfortabele greep
 Verkrijgbaar in verschillende lengtes
 Het carbon onderstel zorgt

 voor flexibiliteit en stevigheid 
 (Bij versies met carbon voet)

   Jammer genoeg nog geen 
 tegemoetkoming in de 
 kosten mogelijk

Vilhelm Hertz
Wandelstok
vanaf 
€125,00 
per stuk

Bel of mail ons voor meer info
info@unikproducts.be

+32 (0)3 480 96 12
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Vilhelm 
Hertz 

Mumi 
Kruk
vanaf 

€750 
per stuk

Vilhelm 
Hertz 
Split 
Kruk
vanaf 

€1.000
per stuk

Opvouwbare 
Wandelstok 
Aluminium
€29,98

Opvouwbare 
Wandelstok 
Koolstofvezel
€67,00

Kmina
Opvouwbare 

Wandelstokken
Aanbevolen voor actieve 

gebruikers die een 
lichtgewicht wandelstok 

nodig hebben. 
Gebruikershoogte: 

140 - 190 cm

 Opgevouwen formaat: 33cm
 Licht gewicht: 

 koolstof 260 gr / alu 320 gr
 Verstelbare hoogte: 82 - 95 cm
 Voorgevormd zacht handvat 
 Max. gebruikersgewicht: 100 kg  

Kmina 
Wandelstok Aluminium €45,00
Deze wandelstok is gemaakt van 
aluminium, wat hem licht en 
tegelijk sterk maakt. Verkrijgbaar 
in 3 verschillende kleuren.

 Ergonomisch handvat met hoek van 10°
 Kan zelfstandig blijven rechtstaan
 Sterke nylon riem
 Verstelbare hoogte: 72-98 cm
 Max. gebruikersgewicht: 125 kg
 Niet opvouwbaar 

Falcone®

Paraplu/Wandelstok 
Combinatie €27,50

Met deze unieke Falcone® paraplu heb 
je een wandelstok én paraplu bij de hand.  

 Duurzame materialen
 Mooie klassieke design
 Een stevige antislip voet geeft 

 extra grip bij het lopen
 Goed alternatief als een wandelstok 

 je nog wat afschrikt
 Is zwaarder dan een andere 

 standaard wandelstok

Vilhelm Hertz 
Design 

Krukken 
Korting bij 

aankoop van 
een set van 
2 krukken Vilhelm 

Hertz 
Ildrager 

Kruk
vanaf

€570 
per stuk
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Mobiliteit en Design voor Iedereen

De Carbon Ultralight is de lichtste 
rollator ter wereld en weegt amper 4,8 kg. 
Met deze ergonomische en moderne rollator 
is het mogelijk om je overal naartoe te verplaatsen. 
Zeer gemakkelijk in gebruik en transport met 
ingebouwde remkabels voor veiligheid en mooi design. 
De carbon vezel kader zorgt voor extra stevigheid. 
De zacht rubberen banden bieden comfort en vangen 
schokken goed op. Verkrijgbaar in zwart, rood en beige, 
alsook 2 zitbreedtes: 42 cm, alsook 47 cm.

ByAcre
Carbon 

Ultralight
Rollator

€578,00

● Min en max hoogte: 79-91 cm
● Hoogte van de zitting: 60 cm
● Breedte ingeklapt: 25,5 cm
● Max gebruikersgewicht: 130 kg

  Ultra licht en zeer sterk
  Eenvoudig inklapbaar en smal bij het opbergen
  Inclusief elegante, afneembare tas
  Verkrijgbaar in drie kleuren en 2 breedtes
  Ergonomische handgrepen

BC2 Nip-glide 
Rollator Met Volwaardige Stoel €269,00
Nip-glide, een handige rollator met volwaardige stoel voor binnen en buiten. Erg comfortabel in gebruik 
dankzij het compacte design en het aangename zitje met rugleuning. De rollator is uitgerust met een 
omgekeerd remsysteem. Dit betekent dat de Nip-glide rollator automatisch remt zodra 
men geen druk meer uitoefent op de remmen.

  Omgekeerd remsysteem        Ergonomisch handvat dat in hoogte aanpasbaar is
  Gemakkelijk op te plooien        Comfortabele zitting
  Erkende rollator door het RIZIV        Geen drempelhulp

Wens je een van deze rollators eerst te huren - neem dan contact op met UNIK
info@unikproducts.be  +32 (0)3 480 96 12
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In stijl op weg naar de stad of in de natuur!

Rollz Motion 
Blauw

Rollz Motion Rollator & Rolstoel in één €769,00
Als je onderweg even wilt uitrusten, transformeer je de 
Rollz Motion in een handomdraai om tot een rolstoel en 
net zo eenvoudig terug naar een rollator. Deze rollator 
en rolstoel in één zorgt ervoor dat je altijd zorgeloos op 

pad kan. Lopend achter je rollator kan je optimaal 
genieten van een dagje in de stad of de natuur. 

Rollz Motion 
Wit

Rollz Motion 
Paars

Rollz Motion 
Zwart

Rollz Flex
Met Klassieke Rem Of Fliprem
€398,00
Rollz Flex met klassieke- of fliprem is
een lichtgewicht rollator met grote 
boodschappentas (25 liter). 
Ideaal om spullen in mee te nemen. 
Het zitje en de parkeerremmen maken het 
mogelijk om ook op deze rollator te rusten. 
De tas op deze rollator is verkrijgbaar 
in grijsblauw en paars. 
Zo loop je er altijd stijlvol bij.

 Zeer licht (7,4 kg) en wendbaar in gebruik
 Ergonomisch handvat dat in hoogte en richting aanpasbaar is
 Gemakkelijk op te plooien
   Drempelhulp
 Erkende rollator door het RIZIV

Wens je een van deze rollators 
eerst te huren neem dan 

contact op met UNIK
info@unikproducts.be

+32 (0)3 480 96 12

   Heel wendbaar met kleine draaicirkel
 Eenvoudig in te klappen tot compact pakket
 Gemakkelijk over drempels met de drempelhulp
 Deze rolstoel kan enkel geduwd worden door een begeleider
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Kalmthoutse Heide
Je waant jezelf in Afrika en niet langer in België in de Kalmthoutse Heide. Je vindt er 2 semi-verharde paden. De “achtertuin van 
de Antwerpenaren” is de laatste jaren een ware trekpleister geworden. Wie graag het zanderige bos intrekt, kan een wombat 
huren. Het park beschikt over 4 exemplaren. Ook blinden of slechtzienden kunnen terecht in dit park. Het blindenpad ‘De Vlinder’ 
is volledig ingericht voor slechtzienden. Er is ook een app ontwikkeld, die je terugvindt in de App- of Playstore onder de naam 
‘Vlinderpad’. Neem een kijkje op de website voor alle informatie: www.grenspark.be/minder-mobiel. Hakuna matata!
 

Meerdaalwoud
Ook in Vlaams Brabant kan je terecht voor een wandeling op wielen. In het Meerdaalwoud en het Heverleebos is een erkend 
verhard wandelpad aangelegd met start en aankomst aan de Speelberg. Het pad is vooral gekend om zijn uitkijkwand, die perfect 
geschikt is voor minder mobiele bezoekers. In het arboretum van Heverleebos kunnen rolstoelgebruikers ook terecht. Alle info vind 
je hier: www.natuurenbos.be/meerdaalwoud-en-heverleebos.
 

Hallerbos
Het Hallerbos staat synoniem voor hyacinten. Jaarlijks trekken duizenden bezoekers naar het bos om de bloemenpracht te 
bewonderen. Rond half april tovert de boshyacint het bos om tot een paarse vlakte. Instagram-gewijs een echte topper! Zin om 
eens langs te gaan? Er is een verhard wandelpad van ongeveer 2 kilometer voorzien. Je vindt er ook een picknicktafel en een toilet 
op maat van rolstoelgebruikers. Op de website vind je alle informatie: www.natuurenbos.be/hallerbos.
 

Het Zwin
Iedereen kent Het Zwin. De wandelroute ‘Zwinduinen en -polders’ kreeg het label Groene Halte+. Deze wandeling is niet alleen 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar ook toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Het grootste deel van 
het traject kan zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden – met behulp 
van de routebeschrijving en de kaart in de brochure en eventueel de audioguide, de gpx-track en/of de grootletterversie van de 
brochure. Alle praktische info vind je hier: www.groenehalte.be/2015/10/29/zwinduinen-en-polders/.

Dagtrippers -
Toegankelijke 
wandelpaden 
in België
Soms wil je er met de rolstoel of buggy eens tussenuit. 
Gelukkig zijn er steeds meer natuurgebieden die daarop 
inspelen en aandacht hebben voor de ‘rollende bezoekers’. 
Wij zetten de mooiste en best toegankelijke paden op een rij:

Nationaal Park Hoge Kempen
Dit nationaal Park is het enige in België erkende park.
Het is zeer uitgestrekt, maar liefst 5700 hectare puur natuur! 
Het zandloperpad is een verhard pad van 1,5 km doorheen 
de voormalige zandhoefgroeve. Meer info: www.natuurenbos.be/nphk.

Grotenhout
Nog in de Kempen vind je het natuurdomein Grotenhout. 
Het is een van de oudste bossen van de Kempen. Grotenhout is vooral gekend om z’n variatie aan ecosystemen. Een wandeling 
van 2 à 3 kilometer rond de vijver brengt je langs de geliefde plekken van dagvlinders, libellen, kikkers en padden. Geef je ogen 
en oren de kost tijdens een tocht door deze wondermooie plek. Meer info: www.natuurenbos.be/grotenhout.
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Dagtrippers - Toegankelijke 
wandelpaden in België

Zwarte Beek in Beringen
Het Prikkelpad in Beringen, provincie Limburg, is 
speciaal uitgewerkt op maat van kinderen met een 
beperking. Je komt er een 12-tal belevingsmomenten tegen. Alle wandelingen 
starten aan bezoekerscentrum De Watersnip. In de lente is de vallei op haar 
mooist. Ga op avontuur in het gebied en ontdek wat de vallei te bieden 
heeft. Tip: wie graag aan Geocaching doet, zit hier aan het juiste adres! Na de 
wandeling kan je bekomen in het Natuur.Café. Meer weten? Bezoek de website 
voor alle informatie: www.dewatersnip.be/.
 

Het Vinne in Zoutleeuw
In Zoutleeuw, provincie Limburg vind je het grootste binnenmeer van 
Vlaanderen. In dit bijzonder kindvriendelijk natuurdomein (mét speeltuin), 
kunnen kinderen al spelend leren over het meer, zijn bewoners en de 
heideachtige begroeiing. In bezoekerscentrum Het Vinne kan je een GPS-
toestel reserveren voor geocaching, ook leuk voor tieners. Ontdek alles over 
het domein hier: www.natuurpunt.be/node/2449.
 

Bosland in Hechtel-Eksel 
Welkom in Bosland, provincie Limburg! Het domein beschikt over verschillende 
rolstoelpaden waar het zalig vertoeven is. Je vindt langs de paden kunstwerken, 
speeltuigen op maat van kinderen met een beperking, fluisterpalen en nog 
veel meer! Warm aanbevolen! Ontdek meer info op de website van Bosland:          
www.bosland.be/ontdek-bosland/rolstoelpaden/7/.

Wandelpaden voor 
kinderen met een 
beperking
Is een wandeling niet direct iets 
waar je kind helemaal warm van 
wordt? Misschien krijg je hem 
of haar wel overtuigd met deze 
paden, speciaal aangelegd voor 
kinderen met een beperking.

UNIKe spullen voor
op je packlist:

 Onbreekbaar servies voor een
 gezellige picknick  - blz. 4 en 5

 Asobu Drink Box voor 
 de dorst - blz. 6

 Thermos en drinkbus combo  
 pillendoos - blz. 7

 Mighty Buggy Hooks om spullen 
 aan te hangen  - blz. 46

 Kinetic Balance rolstoeltas 
 om alles weg te bergen  - blz. 45

 Kinetic Balance dames en heren 
 pullovers voor als het wat 
 afkoelt ’s avonds  - blz. 54
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Think King 
Soft Buggy Cup - Zwart
€16,99
Lichtgewicht onbreekbare 
bekerhouder voor rolstoelen, 
kinderwagens, rollators, 
fietsen, buggy's, wandelaars 
en meer! Bevestig hem 
overal waar je wilt. 

 Groot genoeg voor een 
 fles van 1L

 Zacht materiaal met 
 trekkoord sluiting

 Eenvoudig te bevestigen 
 met een sterke klittenband

 Gemakkelijk om af
 te spoelen

Loqi Reflecterende Rugzak €24,95
Deze kleine, superlichte rugzak weegt slechts 
85 gram, maar kan wel tot 10 kg aan bagage 
dragen. Hij is gemaakt uit een reflecterende stof  
zodat je goed opvalt in het verkeer.

 De stof is waterafstotend
 Opvallend - reflecterend in het donker
 Ook handig en trendy om aan je rolstoel 

 of rollator te hangen   
 Weegt 85 gram, maar kan tot 10 kg aan bagage dragen
 Aan de buitenkant een extra opbergvakje met een rits
 Wrijving legt de basisstof bloot
 Vermijd contact met schurende oppervlakken

Falcone®

Duo-Paraplu
€22,99

Op zoek naar een 
paraplu waarmee je met 
z'n tweeën droog blijft? 
Dan is deze duo-paraplu 
ideaal voor jou!

Alpine Muffy Oorkappen Kids €24,95
Het kinderoor is volop in ontwikkeling 
en daarom extra kwetsbaar. 
Deze gehoorbeschermer geeft extra 
comfort in situaties met overmatig 
geluid zoals festivals, evenementen 
en andere. 

 Aanbevolen voor kinderen vanaf 
 ongeveer 2 jaar

 Zeer comfortabel door zachte hoofdband
 Verstelbaar, gaat jaren mee
 SNR-waarde 25 dB
 Inklapbaar, makkelijk 

 meenemen 
 en opbergen

 Met gratis Protect & Go opbergtas

 Hou elkaar stevig vast en  
 trotseer samen de regen

 Strak design

Producten
voor onderweg
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Kinetic Balance - Rugzak
€64,00
• Formaat: 36 x 30 x 12 cm • Gewicht: 700gr. • Inhoud: 15L.

  Duurzame onderdelen       Lederen trekkers
  Waterafstotende ritsen en materialen

Kinetic Balance - Reistas
€159,00
• Formaat: 47 x 32 x 20 cm • Gewicht: 1kg.
• Inhoud: 30L.

 Lederen trekkers
 Waterafstotende 

 ritsen en materialen
 Kan je zonder 

 adapter stevig 
 ophangen aan 
 de rugleuning 
 van je rolstoel

 Kan ook als 
 rugzak gedragen 
 worden

Kinetic Balance
Rugzakken en reistassen 

Compacte rugzakken en reistassen 
geïnspireerd door de actieve gebruiker. 

Een perfecte balans tussen opslag, volume, 
gewicht, uiterlijk en gebruiksmogelijkheden.

Deze tassen zijn gemaakt om tussen de 
wielen aan de rugleuning of aan het frame 
aan de achterkant van je stoel te hangen. 

Ze zijn ideaal voor dagelijks gebruik 
en voor gebruik in de stad. 

Blauw - Grijs 

Grijs - Zwart  

Kaki - Zwart  

Montageadaptor 
€9,00

Past bij bijna elk 
formaat frame buis

Deze kleine tas is ideaal om je kleine 
spullen dagelijks in mee te nemen. 
Deze Rack Pack small tas wordt 
verbonden aan het buizenframe 
met behulp van de montageadapter 

Let op: Montageadaptor apart te 
bestellen, zie onderaan.

  Waterafstotende
ritsen en materialen

  Lederen trekkers
  Voor de montage 

van deze adapter heb 
je een fijne motoriek 

en gereedschap nodig

Kinetic Balance
Rack Pack Small €59,00

Grijs - 2 ton e  
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Unikia
Nordic Grip 
Wandelen
€19,95

Het ontwerp van de handgreep zorgt 
ervoor dat het product veilig blijft 
zitten, terwijl de plaatsing van de 

spikes voor optimale grip zorgt 
tijdens de hele 
wandeling.

Unikia
Nordic Grip Lopen
€29,95
Er werd zorgvuldig 
onderzoek gedaan naar de 
plaatsing van de spikes voor 
de meest efficiënte tractie 
beweging tijdens het hardlopen. 
De grepen werken zowel op ijs als sneeuw 
en laten je een spurtje trekken, zelfs als het winter is.

Unikia - Nordic Grip
Met Nordic Grip hoeft sneeuw of ijs je voortaan niet te weerhouden om buiten te 
komen. Het zorgt voor een optimale grip tijdens het wandelen of lopen in de sneeuw.

Think King
Mighty 
Buggy
Hooks

€16,99
Lichtgewicht aluminium haak voor je 
tassen, te bevestigen aan rolstoelen, 

kinderwagens, scooters, fietsen, rollators en zoveel meer! 

  Verkrijgbaar in 3 kleuren         Ideaal om tassen aan te hangen
  Gemakkelijk met één hand te gebruiken

        Eenvoudig te bevestigen met klittenband  

Unikia Nordic Grip Mini €11,95
Maakt wandelen op sneeuw en ijs leuk, stijlvol en 

veilig. Geschikt voor volwassenen en kinderen. 

S 35-37 M 37-41 L 41-45 XL 45-47

S 35-41 L 41-46

   Aanpassing aan de hele loopbeweging
   Ontworpen om veilig aan te blijven
   De plaatsing van de spikes garandeert een optimale grip

Slimme 
producten 

voor het leven 
buitenhuis.

Unikia X Cap 
Reflecterende Lichtmutsen
€24,95
Verplaats je zichtbaar in het donker met
deze reflecterende lichtmuts. 

 Afneembare Led lamp met 3 sterktes
 Grijze strepen reflecteren in het donker 
 Wasbaar door afneembare led lamp
 Led lamp brandt 4 uur en kan je 

 opladen met USB
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 Onzichtbare ingenaaide beschermpads
 zorgen voor een optimale stijl

 3 verschillende maten 
 voor een perfecte pasvorm

 100% ademend dankzij 
 het Coolmax®-systeem

 PBM-model 
 (persoonlijk 
 beschermingsmiddel) 
 categorie 1, 
 richtlijn 89/686/EEG

   Gebruikshandleiding
 Alleen handwas

Ribcap Lenny Beschermende Muts €99,00
Lenny is de favoriete en ultrapopulaire beanie, geliefd bij onze 

klanten voor zijn originaliteit en unieke look.

Ribcap Iggy 
Beschermende Muts
€99,00
Een eenvoudige muts met 
bijzondere kwaliteiten. 

RibcapSlimme producten 
Beschermt je hoofd in stijl! 
Wist je dat miljoenen mensen elk jaar in het 
ziekenhuis belanden door dagelijkse 
buitenactiviteiten en dat 70 % van
hen daarbij lichte tot ernstige
hoofdletsels oploopt? Jouw actieve
levensstijl eist de beste oplossing!

Small Medium Large

Lenny 
Bordeaux

Lenny 
Marine

Lenny
Kaki

Lenny 
Roze

Iggy Bruin Iggy Gestreept

Small Medium Large

Small/Medium
Large/X-large

Ribcap
Beschermende Kindermuts

€99,00
Ribcap je hoofd en bescherm je stijl met 

deze beschermende kindermuts 

Small Medium Large

Ook 
in XL

Ook 
in XL

Lenny 
Grijs

Lenny 
Antraciet

Ribcap Beschermende Baseball Pet €99,00
Draag je favoriete, stijlvolle en beschermende RIBCAP baseballpet het 
hele jaar door! en geniet zorgeloos van het buitenleven.
Met aparte riemen en elastische zweetband binnenin
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Zitten is geen staan 
en rollen is geen lopen 

Productontwerper Erwin Janssen startte tien jaar geleden Kinetic Balance: een bedrijf dat 
producten verkoopt om bij bijvoorbeeld sterk verminderde rompstabiliteit het lichaam te 
positioneren in een rolstoel. 
Vorig najaar begon hij met kleding en accessoires voor rolstoelgebruikers. “Ik kwam vaak op beurzen 
en zag dat veel aangepaste kleding niet van deze tijd is. De gebruikte technieken zijn achterhaald. 
De uitstraling is oubollig en naar mijn idee stigmatiserend. Daar wilden wij verandering in brengen. 
Mensen die in een rolstoel zitten, verdienen het om er net als iedereen goed uit te zien en om zich 
vrij te kunnen bewegen. Dat begint met een goede pasvorm. Want zitten is geen staan en rollen is 
geen lopen. Zo simpel is het! We zeggen vaak tegen elkaar: zittende mensen zouden geen ‘staande 
kleding’ moeten accepteren.”

“Mensen die in een rolstoel zitten verdienen het om er als ieder ander goed uit te kunnen zien en om 
zich vrij te kunnen bewegen.”
Willem Hooft is een van de ambassadeurs van Kinetic Balance. 
Door een verkeersongeluk heeft hij een dwarslaesie T12. Hij vertelt 
waarom hij het merk steunt: “Over het algemeen voel ik me helemaal 
niet aangetrokken tot aangepaste kleding, maar de kleding van Kinetic 
Balance spreekt me aan omdat die heerlijk zit en een moderne, stoere 
uitstraling heeft. Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, en een gevoel 
van vrijheid zijn voor mij heel belangrijk, en deze producten passen 
daarbij.” Na zijn revalidatie heeft Willem het sporten weer opgepakt. 
“Ik ben gek van watersport en was voor mijn ongeluk zo vaak mogelijk 
op het water te vinden met mijn windsurfset. Nadat ik uit revalidatie 
kwam, ben ik op zoek gegaan naar manieren om weer het water op te 
kunnen. Ik kwam terecht bij sitkiten en was direct verkocht! Nu ben 
ik als het waait weer aan het strand te vinden. Kiten is voor mij het 
uiterste gevoel van vrijheid.”

Omdat hij graag buiten is, heeft Willem ook een Raindek parka: een gevoerde Raindek voor koude dagen. “In het begin was ik 
sceptisch. Ik wist niet of ik het cool vond en het leek me ook veel gedoe om het aan te trekken. Maar in de praktijk bleek dat hij 
heel gemakkelijk is aan te doen en qua looks is hij veel mooier dan ik had verwacht. Het is een sportief ding dat niet lijkt op andere 
producten die ik gewend was. Met wind, kou en regen blijven mijn benen droog en zijn ze nog steeds warm als ik thuiskom. Geweldig 
toen ik dat ervaarde!”
Wil je meer weten over Willem Hooft? Surf dan naar www.willemhooft.com en laat je inspireren door zijn verhaal.
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XS S M L XL XXL

Kinetic Balance Rolstoeljas

Getuigenis van Stijn 
Via de pop-up winkel in Mortsel kwam ik voor het eerst in contact 
met UNIK. Ik lijd aan Spina Bifida (open rug) en ben daarom 
steeds op zoek naar comfortabele en duurzame kledij op maat. 
Er ontstaat veel wrijving tussen mijn mouwen en de wielen van 
mijn rolstoel. Daarom heb ik specifieke noden als het aankomt op 
kledij. Bij UNIK heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. De jas die 
ik nu heb zit heel comfortabel en gaat veel minder snel kapot. Hij 
zakt ook minder af omdat je hem met magneten kan vastmaken.

Ik ben fan van UNIK want ze verkopen mooie en makkelijke 
producten.

Kinetic Balance 
3 in 1 Rolstoeljas
Perfect ontworpen voor het leven in de rolstoel.
Heb jij ook moeite met het vinden van een warme rolstoeljas? Je wil 
dat je kleren lekker zitten, praktisch zijn en passen bij wie je bent?      
De 3in1 jas van Kinetic Balance is heel wat anders dan een gewone jas: 
Deze is perfect ontworpen voor het leven in de rolstoel.

3 in 1 rolstoeljas blauw €249,00
3 in 1 rolstoeljas zwart €249,00

   De mouwen bij de polsen zijn strakker zodat de handpalmen vrij blijven
   Een extra stevige mouwbeschermer verbetert de levensduur van de jas
   De aangepaste kraag voorkomt irritatie aan de kin 
   Een speciaal ontworpen capuchon zorgt voor goed zicht 
   De zakken zijn vanuit een zittende positie te bereiken en te gebruiken
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XS- S M-L L-XL

Kinetic Balance 
Raindek®
Onze oplossing voor natte en koude dagen, 
een echte regenjas/winterjas voor je benen.

Kinetic Balance
Raindek Long Parka
€159,00 
De Raindek Long Parka sluit volledig aan rond de 
benen en bedekt de achterkant van de onderbenen. 
Deze is tot de nok gevuld met THERMOLITE FL-3E 220gr. 
Dit is een Eco thermo-vulling gemaakt van ten minste 
35% gerecycleerde vezels. De vulling van 220 g is het 
equivalent van 650 g donsvulling. Een waterdichte, 
comfortabele en warme oplossing dus.

   Waterafstotende ritsen en materialen
   Snel en eenvoudig aan en uit te trekken
   Sluit volledig aan rond je benen
   Handige opberg zak

Materiaal: 50% Nylon 50% Polyester

Kinetic Balance Raindek En Raindek Long
De Raindek en Raindek Long zijn snelle en eenvoudige regenjassen voor 
de benen. De Raindek gaat tot net over de knieën en de Raindek Long 
gaat tot net boven de schoenen. Het houdt de benen, het kruis en het 

kussen droog. Hij is zeer eenvoudig aan en uit te 
trekken. In ongeveer een kleine minuut zit de 

Raindek om je benen. Beschikbaar in 
verschillende kleuren.

Kinetic Balance Raindek
€64,00

Long Parka 
Zwart

Long Parka
Blauw

XS S M L XL

Materiaal: 100% nylon TPU membraan

Kleuren:

Kinetic Balance
Raindek Long
€84,00

Rood Zwart D. Grijs L. grijs Blauw D. Groen

 Waterafstotende ritsen 
 en materialen

 Snel en eenvoudig aan 
 en uit te trekken

 Handige opberg zak (Raindek Long)
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Kleding & 
Accessoires
Hip comfort voor iedereen

Tijd om te 
schitteren! 

Deze producten zien er 
niet alleen goed uit, 
ze zijn ook nog eens 

enorm praktisch.

Quickshoelace Neutrale kleuren

Quickshoelace
Elastische Schoenveters €15,99
De snelste en makkelijkste manier om je schoenen te knopen. 
Een elastische veter die je niet hoeft te strikken maar met één 
handbeweging kan vastklikken.    Verkrijgbaar in verschillende kleuren

   Schoenen vastmaken in één handbeweging
   Universele lengte : 1,2 meter
   metalen tips die in de bovenste gaatjes 

 bevestigd worden
   Instructieboekje Prestigo 

Brons

Quickshoelace 
elastische 

schoenveters

Getuigenis van A.B. 
Gekocht op de revabeurs 

en super tevreden van! 
Ons zoontje kan nu zelf 

zijn schoenen sluiten. 

 Marine Zwart Grijs Wit Candle Prestigo Brons Bruin

Turkoois Oceaan Paars Goud Geel Rood Violet Zilver

Quickshoelace Kleurrijke kleuren

Neon Roze Neon Oranje Neon Geel Neon Groen Regenboog

Quickshoelace Neon kleuren
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So Yes
Bijzondere 
heren 
broeken 
Deze stijlvolle 
broeken met 
elastische tailleband 
zijn zeer gemakkelijk 
om eenhandig aan- 
en uit te trekken.

So Yes
Herenbroek 
MO Jeans
 €84,95

So Yes
Herenbroek 
MO 
Camel
Zachte Katoen

€84,95

So Yes
Herenbroek MO 

Middenblauw
Zachte Katoen

€84,95

So Yes
Herenbroek 
MO
Antraciet geruit 
Polyester & Wol

€89,95

So Yes
Herenbroek 
MO 
Grijsblauw
Polyester & Wol

€89,95

  Onopvallende elastische boord
  Afgewerkt met siergulp

  Voorzien van voor- en achterzakken
  Verkrijgbaar van maat 36 tot 56

  Wassen op 30°C
  Zeer stijlvol en comfortabel

Maten 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

So Yes Damesbroek Met 
Lange Rits Zoë - Grijs
€89,95
Deze stijlvolle skinny jeans voor
de zittende vrouw heeft een zeer
lange rits, waardoor sonderen
gemakkelijker kan verlopen.

 Zittende pasvorm
 Hoge elastische boord achteraan
 Riemlussen voor het vlot 

 aan- en uittrekken
 Verkrijgbaar van maat 36 tot 50
 Gemakkelijk hanteerbare rits 

 en knoop
 Zeer lange rits die sonderen 

 vergemakkelijkt
 Geen zakken op het zitvlak

 die druk kunnen geven

Maten 36 38 40 42 44 46 48 50

Ontdek de volledige collectie van 
So Yes op www.unikproducts.be 

In onze showroom
kan je kleding passen! 
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Ostrich Jeans
Unisex - Slim Fit - Blauw

  Dubbel stretch denim zorgt voor rek in de lengte en vermindert wrijving          De laag geplaatste gulp geeft meer ruimte bij opening 
  Ovaal gevormde taille geeft de jeans een grotere opening         Verkrijgbaar met ‘knoopsluiting’ of magnetische sluiting (MGNTC)
  De zakken kunnen vanuit een zittende positie worden bereikt en gebruikt

Regular fit - Zwart Garupa €109,00
Regular fit - Zwart Garupa Magnetisch sluiting €119,00
26 28 29 30 31 32 33 34 36

Regular fit - Blauw Malibu €109,00
Regular fit - Blauw Malibu Magnetisch sluiting €119,00
26 28 29 30 31 32 33 34 36

Slim fit - Zwart Garupa €109,00
Slim fit - Zwart Garupa Magnetisch sluiting €119,00
26 28 29 30 31 32 33 34 36

Slim fit - Blauw Malibu €109,00
Slim fit - Blauw Malibu Magnetisch sluiting €119,00
24 26 28 29 30 31 32 33 34

Kinetic Balance 
Jeansbroeken
De jeansbroek speciaal gemaakt om in te zitten.
Deze jeans is speciaal gemaakt om in te zitten. Een broek waarmee je zit, 
heeft andere uitgangspunten in het ontwerp dan een broek waar je mee staat. De (MGNTC) magnetische 
sluiting maakt het je nog gemakkelijker! Daarom durven wij voluit zeggen: deze jeans blinkt uit in comfort, 
pasvorm, kwaliteit, uitstraling en looks.

Ostrich Jeans
Unisex - Slim Fit - Zwart

Carrot Jeans
Unisex - Regular Fit - Blauw

Carrot Jeans
Unisex - Regular Fit - Zwart

In onze showroom 
kan je kleding passen! 
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Kangaroo
Pullover Dames 

Olijf
€49,00

Kinetic Balance 
Pullovers Dames

Kangaroo
Pullover Dames

Oranje
€49,00

  De mouwen bij de polsen zijn 
 strakker zo blijven de handen vrij
  Een extra lengte achteraan zorgt 
 voor een warme rug
  De aangepaste kraag voorkomt 
 irritatie aan de kin
    Al zittend kan je de zak met magneetsluiting makkelijk gebruiken

Kinetic Balance 
Pullovers
De meest comfortabele 
pullover voor een 
zittende houding.
Deze ultrazachte en lichte trui is het 
meest comfortabele kledingstuk dat je 
ooit hebt gehad. Het is eenvoudig en 
een revolutionaire sprong voorwaarts 
in het ontwerp van de pullover 
voor een zittende houding.

Kangaroo
Pullover Dames

Ombre blauw
€49,00

Kangaroo
Pullover Heren - Grijsblauw

€49,00

Kangaroo
Pullover Heren - Grijs

€49,00

Kangaroo
Pullover Heren - Zwart

€49,00

Kangaroo
Pullover Heren - Grijs/zwart

€49,00

Kinetic Balance 
Pullovers Heren

XS S M L XL

XS S M L XL XXL
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Bill Ringa Ease Sneaker/Pantoffel

       Schokabsorberende polyurethaan binnenzool  
       Voorzien van treklus achteraan

       Verkrijgbaar in verschillende varianten
     Bovenkant en binnenzool van 

100% natuurlijk vilten lamswol

Unikia 
Schoen Helper
€17,70
Schoenen aan- en 
uittrekken zonder 
bukken 

 Kan recht op de 
 basis blijven staan,  
 staat steeds klaar
 voor gebruik

   Vouwt in het 
 midden voor   
 compacte opslag

 Functioneel design
   Handig voor mensen 

 met rugklachten en 
 verminderde   
 flexibiliteit

Grijze wolvilt - Witte zool €112,95
Grijze wolvilt - Rode zool €112,95
41 42 43 44 45 46

Grijze wolvilt - Witte zool €112,95
Grijze wolvilt - Natuurlijke rubber zool      €112,95
41 42 43 44 45 46

Bill Ringa Fold Sneaker/Pantoffel

Deze stijlvolle pantoffels met een moderne twist 
hebben een pasvorm voor ontspanning op het hoogste 
niveau. Bill Ringa bewijst dat comfort, esthetiek en 

functionaliteit elkaar niet uitsluiten. 

Bill Ringa
Schoenen

Gemakkelijk om aan te doen 
en lekker warm aan de voeten.

Falke Antislip Sokken En Pantoffels
De antislip sokken en pantoffels van Falke 

zijn een droom voor je voeten!
    Hoogwaardige antislip zool voorkomt vallen  

   Beschikbaar voor mannen, vrouwen en kinderen
   Verkrijgbaar in verschillende 

varianten en kleuren
Ontdek het hele assortiment in onze 

webshop of showroom 
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Entusia
Zwarte Slip 

Lage taille
Druppelverlies
Absorptie : 30 ml
€28,95

S M L XL

Entusia
Ondergoed
Met deze stijlvolle slip ben je beschermd
tegen druppelverlies en hoef je je geen zorgen 
meer te maken voor mogelijke ongelukjes.

    Ultra-absorberend, geurloos en antibacterieel
    Voorkomt lekkages           Wassen op 40°C
    Zeer discreet en comfortabel

Entusia
Blauwe Boxer
Licht urineverlies
Absorptie : 90 ml
€31,50

S M L XL XXL

Devenolux Travel Compressiekousen 
€31,50 
Perfect voor dagelijks gebruik, 
sporten, wandelen, reizen etc.

  210 DEN
  Unisex model verkrijgbaar
 van maat 36 tot 48
  Hydraterende en 
 verzorgende werking
  Antibacterieel & geur-
 reducerend met actieve 
 zilver ionen
  Matige compressie 17-20 mmHg 

XS 36-38 S 38-40 M 41-42 L 43-45 XL 46-48

Kleuren

Zwart Antraciet Blauw Purper Olijfgroen Rood

Devenolux
Hoogwaardige

Beenmode
Compressie steunkousen, panty’s en 
stay-up kousen die uitblinken in stijl, 

comfort en ondersteuning! 

XXS XS S M L XL

    Actieve stimulans en energie dankzij het compressie-effect            Stimuleert de bloedsomloop en houdt je voeten koel
    Perfect voor: Reizen (kort en lang) - Zitten - Staan - Warme dagen            Esthetisch en comfortabel draagcomfort
    Duurzame sokken van hoogwaardig vakmanschap

Beschikbaar in ruitjes en bolletjes voor
zowel Panty’s als Stay-up kousen

Dit is maar een kleine selectie uit onze
collectie steunkousen en ondergoed. 

Ontdek het hele assortiment op 
www.unikproducts.be 

Devenolux Posh 
Medium Compressie 
Panty’s En Stay-up 
Kousen €36,95
  140 DEN
  DVLX Cool comfort
  Gevoel van 2de huid
  Voorkomt spataderen
  Geeft liftend effect 
 en profileert benen beter
  Medium compressie 
 18-21 mmHg       

Ook
verkrijgbaar

in huidskleur en
met hoge taille.
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Bij UNIK vinden we het belangrijk om de drempel naar comfort te verlagen. Daarom 
komen wij graag naar jou toe! We willen je graag verrassen met producten en tips 
die je leven extra comfortabel kunnen maken.
UNIK bij jou in de living
Wij verplaatsen ons graag voor een UNIK moment naar je thuis. Ontdek de verhalen achter onze producten samen met je vrienden 
en familie.

UNIK op verplaatsing
Ben je een school, instelling, dienstencentrum, woonproject of... en zou je onze UNIKe producten graag voorstellen aan jullie 
publiek? Wij komen graag bij jullie langs om onze passie voor mooie, handige hulpmiddelen met jullie te delen!

UNIK in de shop
Online, op onze webshop vind je het hele UNIK aanbod met ruim 500 producten en varianten, waar je gasten op voorhand al op 
verkenning kunnen gaan. De hele winkel past helaas niet in onze wagen. Heb je graag dat we de nadruk leggen op een bepaalde 
categorie uit ons assortiment (vb. koken en eten)? Geef dat dan op voorhand even door.

HOE? Een UNIK moment organiseren is eenvoudig. Via papieren of digitale uitnodigingen of sociale media nodig je je vrienden, 
familie, buren of collega’s uit. Ruim een half uur voor de start zetten wij alles klaar. Zorg jij voor een hapje en een drankje? Dat is 
altijd goed voor de ambiance. Aan jou de keuze!

MET HOEVEEL? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Daarom staat er geen maximum op het aantal aanwezigen. Minimum heb je 
liefst zo’n tien gasten, daarom nodig je best een twintigtal personen uit. Niet iedereen kan immers aanwezig zijn.

GESCHENK VOOR DE ORGANISATOR ? Omdat we zo blij zijn dat wij bij je thuis welkom zijn, bedanken we je graag. Als gastvrouw/ 
heer krijg je sowieso 5% op de verkoop van jouw UNIK moment. Deze waardebon blijft 1 jaar geldig en is van toepassing op heel 
ons assortiment.

LEVERING Twee à drie weken na de UNIK@HOME levert UNIK al je aankopen -in zakjes per persoon -bij de gastvrouw/heer.

BETALING Je mag de bestelde producten op de UNIK@HOME cash of elektronisch betalen.

Neem vandaag nog contact op voor jou UNIK@HOME ervaring.
Yannic: +32 (0)3 480 96 12   I   E-mail: info@unikproducts.be

Unik@home
De verhalen achter onze UNIKe producten
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Praktische tips en adressen voor hulpverleners en mantelzorgers
GEZINSZORG - THUISZORG
Ben je op zoek naar iemand die je zorg en ondersteuning kan geven aan huis? Neem dan eens een kijkje op de website 
van www.zorggezind.be of www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-diensten-voor-gezinszorg-en-aanvullende-
thuiszorg. Om zorg op maat te realiseren, werken zorgverleners op basis van doelstellingen. Deze worden in overleg 
met de hulpbehoevende en zijn netwerk vastgelegd. De kostprijs voor de hulpbehoevende is o.a. gerelateerd aan 
het inkomen en de familiale situatie. Hierdoor is gezinszorg breed en toegankelijk. www.helpper.be verbindt mensen 
die thuishulp zoeken voor dagdagelijkse taken met hulpvaardige buurtbewoners die een centje willen bijverdienen.

APPS VOOR MANTELZORGERS
In het huidige zorgsysteem krijgen mantelzorgers steeds meer taken. Dit leidt tot een hoop geregel en levert vaak de 
nodige stress op terwijl mantelzorg juist gaat om liefde, zorg en aandacht. Fello is een soort Whatsapp-groep rond 
iemand die zorg nodig heeft. De zorg wordt via deze app afgestemd met vrienden en familie. Je kan hier berichten 
plaatsen en aangeven wie wanneer wat doet. De app ondersteunt de mantelzorger omdat de zorg wordt verdeeld 
over meerdere mensen en bovendien blijft iedereen op de hoogte over de situatie van de patiënt.

PERSONENALARM
Het personenalarmsysteem zorgt ervoor dat je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Met één druk op de 
knop kan je een contactpersoon uit je eigen netwerk of via een alarmcentrale waarschuwen dat je onwel bent 
geworden of dat je bent gevallen. Via UNIK kan je toestellen aankopen die je kan koppelen aan een eigen netwerk 
van mensen ( familie, buren, …) Via het ziekenfonds of Wit-Gele Kruis kan je een toestel huren dat verbonden is aan 
een alarmcentrale, die is 24uur per dag en 7 dagen op 7 bemand is.

MOBILITEITSHULPMIDDELEN
Sinds 1/1/2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. 
Daarvoor waren die tussenkomsten voor het grootste deel een onderdeel van de federale sociale zekerheid  (RIZIV), met 
nog aanvullende tegemoetkomingen bij het VAPH. Wil je graag meer informatie over de aanvraag en terugbetaling van 
een mobiliteitshulpmiddel, neem dan eens een kijkje op: www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

ZORGBUDGET
Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld 
om ouderen met een zorgnood of mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een beperking. Wie een zorgbudget 
krijgt, mag dit vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen 
om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden. Meer info over het zorgbudget kan je terugvinden 
op: www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget. Het VAPH biedt budgetten (PAB en PVB) op maat aan 
personen met een beperking om hun ondersteuning te organiseren en te betalen: www.vaph.be

Wist je
dat!?
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DE SOCIALE KAART
De Sociale kaart is een instrument dat snel en efficiënt antwoord biedt met een overzicht van voorzieningen uit de 
welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen www.desocialekaart.be

Leuke en handige tips voor een fijn en zelfstandig leven 
MEDICATIE ALARM
Gebruik je medicijnen maar vergeet je die wel eens op tijd in te nemen? MedAlert is een app die je eraan herinnert 
wanneer en hoeveel medicatie je moet innemen. Bovendien geeft deze aan wanneer je nieuwe medicijnen moet 
bestellen. 

SENIOREN STARTSCHERM
Is het gebruik van hedendaagse smartphones niet vanzelfsprekend?  Met de volgende apps maak je het startscherm 
van je telefoon veel eenvoudiger in gebruik. Senior eenvoudige telefoon – Senior phone – BIG Launcher,…

TOEGANKELIJK OP REIS
Ben je op zoek naar een verre bestemming of kort weekendje weg in een vakantiewoning aangepast aan jouw noden? 
Hieronder kan je enkele sites terugvinden die toffe bestemmingen, slimme tips en boeiende reisverslagen bundelen: 
www.toegankelijkopreis.be, www.nativehotels.org, www.eelkedroomt.nl 

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID IN KAART GEBRACHT
Laat je beperking je niet beperken! Op de volgende website en app wordt de toegankelijkheid van horeca, winkels, 
parkeermogelijkheden,… in kaart gebracht zodat je een ontspannen en gezellige tijd kan beleven, zelfs als je minder 
mobiel bent: www.simplyreached.nl richt zich voornamelijk op Nederland, met de On Wheels App kan je je vrij door 
België bewegen!

LUISTERLEZEN
Ben je blind, slechtziend, heb je dyslectie of vind je het gewoon ontspannend om te genieten van een gesproken 
boek? Via volgende websites kan toegang krijgen tot de mooiste romans, de spannendste verhalen en de allerleukste 
kinderboeken: www.passendlezen.nl, www.luisterrijk.nl, www.anderslezen.be. De luisterbieb is een app van de 
Nederlandse bibliotheek, als lid kan je elk luisterboek uit de lijst downloaden, als Vlaming krijg je alleen toegang tot het 
rechtenvrije gedeelte van de lijst. De titels zijn weliswaar heel wat minder spectaculair, maar toch vind je vast iets dat 
je interesseert.

EUPOPEAN DISABILITY CARD
De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een beperking en hun inclusie in de maatschappij 
bevorderen. De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen zelf welke 
voordelen ze toekennen. Je kan deze gratis kaart aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met 
het integratiebeleid voor personen met een beperking. www.eudisabilitycard.be

Hoe kan ik het verschil maken?
OP NAAR EEN INCLUSIEVE WERELD
Elke dag botsen mensen met een beperking tegen talloze drempels. Volgende organisaties werken rond inclusie zodat 
samenleven, wonen en werken van mensen met én zonder beperking helemaal normaal wordt. www.konekt.be, www.
inter.vlaanderen, www.degenereuzen.be

DOE EENS VRIJWILLIGERSWERK IN DE ZORG
Met Joka sla je je tent op in een thuis voor bejaarden, mensen met een beperking of psychiatrische patiënten en lever 
je de bewoners een schitterende week vakantie! Durf “out of the box” te denken, verleg je grenzen en ga mee op Joka-
kamp. Vanaf 16 jaar kan je je opgeven als vrijwilliger. www.jokaweb.be of www.presentweb.be 

WORDT EEN HELPPER 
Maak een verschil in het leven van iemand in je buurt en registreer je op www.helpper.be. Helpper brengt je in contact 
met helppies in je buurt die geregeld wat ondersteuning kunnen gebruiken bij dagdagelijkse taken. Daarnaast zorgt 
Helpper ervoor dat jullie allebei verzekerd zijn, jij een centje bijverdient en de betaling veilig en vlot verloopt.
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UNIK
 

Getuigenis van Stephanie
Ik ben een enorme fan van UNIK! De manier waarop er gestreefd 
wordt naar integratie van mensen met een beperking in het dagelijks 
leven is gewoonweg fantastisch! De zoektocht naar producten met een 
hedendaags karakter vind ik ook enorm belangrijk.

Ik schrok niet alleen van de grote verscheidenheid aan producten maar ook 
van het hippe karakter.

De klantvriendelijkheid en menselijke betrokkenheid is ook enorm groot. Wat mij betreft, 
vormt deze winkel een UNI(E)K voorbeeld van wat inclusie zou moeten en kunnen zijn.

Het kloppend 
hart van UNIK...
Yannic Verlinden is de oprichtster en bezielster 
van UNIK. Zij stoort zich al jaren aan het 
stigmatiserend en onaantrekkelijk uitzicht van 
hulpmiddelen. Hiermee ging ze aan de slag.

Met UNIK brengen we een gamma van producten die heel eenvoudig 
zijn in gebruik en die eruitzien alsof ze recht uit een boekje komen lopen. 
“Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe producten die binnen het 
UNIK-gamma passen. Dat leidt me tot bij ondernemers die prachtige 
zaken maken. Er komen geregeld nieuwe producten bij. Hou de webshop 
dus goed in de gaten of spring eens binnen in onze showroom.”

Waar het allemaal begon...
“Mijn zus Lieke is voor mij een bron van inspiratie. 
De band die ik met mijn zus heb is erg bijzonder.”

“Lieke leeft sinds haar geboorte met een beperking. Ze is meer en meer 
gebonden aan haar rolstoel en beperkt tot het gebruik van één hand. 
Hoewel ze niet kan spreken, kan ze zich perfect uitdrukken, ik begrijp haar als geen ander! Als zussen hebben we meer 
dan eens ervaren dat er nog veel stigma’s rond beperkingen te doorbreken zijn en dat er nog een hele weg af te leggen 
is naar een inclusieve wereld. Dat is het uitgangspunt van UNIK!

Door zo dicht te staan bij mijn zus met een beperking viel het mij op dat de meeste hulpmiddelen vaak functioneel, maar 
zelden esthetisch zijn. Al te vaak stellen mensen hierdoor de aankoop van hulpmiddelen uit ten koste van hun eigen 
zelfstandigheid. Ik gelooft dat iedereen zich moeten kunnen omringen met mooie spullen die comfort bieden én er mooi 
uit zien. Vanuit dat idee werd UNIK geboren. 

De missie van UNIK is verbindend en grensoverschrijdend werken in de breedst mogelijke zin. We richten ons zowel op 
mensen met een beperking als tot personen die een zwak hebben voor een sterk design. Hierdoor willen we de drempel 
naar comfort verlagen. Wat vandaag comfort geeft, kan straks misschien een noodzaak worden. Wacht dus niet tot 
het te laat is maar neem vandaag al een kijkje bij UNIK en ontdek wat jouw 
leven extra comfort kan geven. We hopen je te kunnen inspireren met onze 
UNIeKe kijk op de wereld.” Ontvang alle 

nieuwtjes van 
Unik!

Schrijf je in voor 
onze Nieuwsbrief en 

ontvang reeds je 
eerste kortingscode 

rechtstreeks in 
je mailbox 

www.unikproducts.be

Iedereen kan 
zijn keuze 
vinden bij 
UNIK, we zijn 
all-inclusive.
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Blz Artikel omschrijving aantal 
stuks

Opmerking

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?
Wij hebben een breed assortiment dat je eenvoudig 
op verschillende manieren kan bestellen!  
Je kan online op onze webshop bestellen, onze showroom bezoeken (di tot do van 9u30 tot 17u), de 
bestelbon hieronder gebruiken en terugsturen via post of e-mail of je kan een Unik@home Homeparty 
organiseren (zie blz 57).

Bestelbon UNIK
Noteer duidelijk de blz., de productnaam (ook kleur en maat indien van toepassing), 
aantal stuks en eventuele opmerkingen.
Per e-mail naar info@unikproducts.be of met de post versturen naar Unik, Plaslaar 38, B-2500 Lier, België.
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Eigen Notities...
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UNIK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks 
deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie 
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal UNIK de grootst mogelijke 
inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs 
zal de ondernemer slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon worden voor het product of de dienst.
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Webshop www.unikproducts.be     ̵    info@unikproducts.be     ̵    +32 (0)3 480 96 12
Showroom Lier Plaslaar 38, B-2500 Lier, België     ̵    Open: elke di tot do van 9u30 tot 17u

#unikproducts.be


