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Zorgbed
3080
Völker bedden voor langdurige zorg zijn verkrijgbaar in meerdere designs en kleuren.
Ze combineren de noodzakelijke technische functies voor medische bedden met een stijl
die een kamer in een zorginstelling nog huiselijker en comfortabeler maakt. Vooral zorgvragers hebben recht op respect voor hun identiteit en waardigheid. Vanuit deze visie
denken, ontwikkelen en produceren wij.
 eebewegende, tweedelige bedhekken.
M
Het innovatieve MiS® microstimulatiesysteem zorgt voor meer comfort en een betere
nachtrust van bewoners.
Bewoners kunnen de hoogte, het ligvlak en de zithouding zelf instellen met de intuïtief te
bedienen en ergonomisch vormgegeven handschakelaar.
D e stabiele telescooplift met vier staanders zorgt op iedere hoogte voor een veilige werkpositie.
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Kenmerken
Materiaal hoofd- en voeteneinde
Massief bij design MA, MAH, MB
Decorplaatmateriaal

°

Design
Design S ronde staanders
Design FS vlakke staanders (alleen in combinatie met 34 – 35,5 cm bedhekken)
Design MA (alleen in combinatie met 34 – 35,5 cm bedhekken)
Design MAH: hoog hoofdeinde, laag voeteneinde
Design MB
Kleuren

°
°
°
°

zie Völker-kleurencollectie
Breedte ligoppervlak
90 cm
100 cm

°

Lengte ligoppervlak
200 cm
210 cm (niet in combinatie met bedverlenging)
Ligoppervlak

°

Völker MiS® microstimulatiesysteem1
Hoogte bedhekken (afhankelijk van ligoppervlak)
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 – 35,5 cm
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 – 38,5 cm
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 – 45 cm
Hoogteverstelling

°
°
°

40 – 80 cm
35 – 70 cm

°

Bedieningselementen
Standaardhandschakelaar met clip dwars
Autocontour handschakelaar met haak overlangs
Autocontour handschakelaar met clip dwars*
Extra accessoires
Beddengoedvak
Bedverlenging
Stootwielen hoofdeinde, verticaal

° optioneel

* niet mogelijk bij vaste tweedelige bedhekken

voelker.de

Völker behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen door te voeren aan design,
specificaties en modellen. De kleuren van de producten kunnen enigszins afwijken van de hier
weergegeven kleuren. Drukfouten voorbehouden. Alle verstrekte informatie is vrijblijvend en niet
bindend. Niet alle producten en opties zijn in alle landen verkrijgbaar. Meer informatie over onze
producten en services is verkrijgbaar via uw plaatselijke contactpersoon voor Völker en via onze
website.
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Standaard
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 icentiegever MiS® microstimulatiesysteem:
L
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Standaardhandschakelaar met haak overlangs

