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Zorgbedden
Met onze bedden
ligt u goed
Völker. Caring for People

Völker zorgbedden
De perfecte combinatie van veelzijdigheid,
stijl en functionaliteit
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.

“U kunt ons aan ons woord
houden: Onze telefonische
klantenservice staat altijd
voor u klaar als u ons nodig
heeft: 24/7, zelfs in het
weekend.”
Yvonne Risch
Bestuur

Unieke voordelen

20 JAAR
SPARE-PARTS

ALTIJD
BESCHIKBAAR

FOCUS UP
SERVICE

30 DAGEN
TESTEN

Onze zorgbedden
De belangrijkste feiten in een oogopslag

2080

3080


230 kg



ca. 96 kg

Maximale werklast
Leeg gewicht
Breedte ligoppervlak

NIEDRIGES
LEERGEWICHT





Lengte ligoppervlak
Buitenmaten



Leeg gewicht

90 cm

Breedte ligoppervlak

200 cm

Lengte ligoppervlak

98 cm



230 kg



ca. 96 kg

Maximale werklast

Buitenmaten

NIEDRIGES
LEERGEWICHT



90 / 100 cm
200 / 210 cm




98 cm

5384


230 kg



127– 158 kg

Maximale werklast
Leeg gewicht
Breedte ligoppervlak
Lengte ligoppervlak
Buitenmaten

NIEDRIGES
LEERGEWICHT



90 cm


200 cm


98 cm

Kijk voor meer technische
gegevens op
voelker.de

Veilig mobiliseren
van bewoners

Meer comfort en
ontspanning

Minder belasting van het zorgpersoneel door
de gepatenteerde bedhekken van Völker

Ligvlak met microstimulatie

Zelfstandige mobilisatie draagt bij tot het behoud
van zelfredzaamheid en het gevoel van veiligheid
van bewoners. Deze mobilisatie wordt ondersteund
door de middenopening in de Völker-bedhekken en
vermindert de vrijheidsbeperking door bedhekken.
Dankzij de stabiele en meervoudig telescopische
bedhekken kunnen bewoners zelfstandig opstaan
en zo hun spiermassa en kracht beter op peil houden.
Völker-bedhekken bewegen bij het verstellen van
het ligvlak aan alle zijden mee en bieden zo optimale
bescherming voor bewoners.

Völker biedt alle ligvlakken aan met het gepatenteerde
MiS®-microstimulatiesysteem dat gebaseerd is op
neurowetenschappelijke inzichten. Dit neemt zelfs
hele kleine bewegingen van de patiënt op en geeft ze
als tactiele prikkels van het ligvlak door het matras
terug aan het lichaam. Uit ervaring blijkt dat deze
terugkoppeling kan leiden tot een betere waarneming
van het lichaam. Dit verbetert weer het ligcomfort en
de slaap. Met behulp van het matras kan ook het risico
op decubitus worden verminderd.¹

Design, vorm en kleur
Stel uw Völker bed volledig naar wens samen.
Houtdecors

Wilde peer
esdoornkleurig*

M41

Altmühl-beuken**

M42

Pijnboom
Baltico*

M54

EikenMCD
Milano*

Beuken
gestoomd**

M47

KersenMCD
gebloemd geplankt*

Esdoorn
After Eight**

M48

Iep
Baron truffel*

M55

Zorgbedden en nachtkastjes zijn niet verkrijgbaar in uni.
Informatie over de kleur van het onderstel bij zorgbed model 2080 en 3080:
* Geanodiseerd onderstel | ** Onderstel voorzien van een beuken afwerklaag

Combinaties van hoofd- en voeteneinden
Design

S

FS

MA

MAH

MB

3080

3080

3080

3080

3080

5384

5384

2080

2080

Hoofdeinde

Voeteneinde

Verkrijgbaar
voor

Wielen

Bij de modellen 2080 en 3080 zijn de
wielen geïntegreerd in de hefkolom
en kunnen indien nodig worden uitgeschoven.

20 JAAR
SPARE-PARTS

FOCUS UP
SERVICE

HOOGWAARDIGE
MATERIALEN

Völker GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

voelker.de

VOEL-107-NL-11/21

¹ Volgens de licentiegever van het MiS®-microstimulatiesysteem:
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Hoofdkantoor
Völker GmbH
Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960
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