HOOG/LAAG BEDDEN
ZIEKENHUISBED VOOR OBESE CLIËNTEN TOT 300 KILO

DREAMER
D o o v e c are g roe p

Extra breed ligvlak
100 x 200 cm
Elektrisch in hoogte
verstelbaar van 36 - 86 cm
Mobiliserend
bedhekkensysteem
Voldoet aan Europese
veiligheidsnorm voor
bedden
4-delig elektrisch
verstelbaar ligvlak
Trendelenburg /
Anti-Trendelenburgstand
Geïntegreerde
bedverlenging
Bedfronten verwijderbaar
zonder gereedschap
Intuïtieve
afstandsbediening
met LED verlichting
3-traps remsysteem met
rechtuitvergrendeling
150 mm lichtrijdende
dubbele wielen
Wielen 360° zwenkbaar
Eenvoudig te reinigen en
desinfecteren
Verschillende
financieringsmogelijkheden

dreamer
e x tree m st a biel o p elke hoo g te

MAXIMALE VEILIGHEID VOOR CLIËNT EN ZORGVERLENERS

De Dreamer is een zwaar belastbaar ziekenhuisbed met een extra breed
ligvlak van 100 x 200 cm voor obese cliënten tot 300 kilo. Het bed is elektrisch
in hoogte verstelbaar en combineert een gemakkelijk instap van 36 cm
met een comfortabele werkhoogte van 86 cm.
Alle functies van die moderne ziekenhuisbed kunnen via het moederbord
of met de handbediening worden ingesteld. Via het moederbord kunnen
de afzonderlijke functies van de handbediening centraal of selectief
worden geblokkeerd.
Het mobiliserende bedhekkensysteem biedt de cliënt niet alleen bescherming
maar ook ondersteuning bij het in- en uitstappen van het bed. De bedhekken
zijn modulair te installeren en in vier verschillende hoogtes te zetten.

De hoogwaardige materiaalcombinatie van aluminium en lamintaatpanelen
garandeert een lange levensduur, zorgt voor extra stabiliteit en maakt
het bed eenvoudig te reiningen. De Dreamer voldoet aan alle Europese
veiligheidsrichtlijnen voor bedden (IeC 60601-2-52).
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DREAMER

Bedenk eens wat de DREAMER voor uw organisatie kan betekenen.
Elektrisch instelbaar hoog/ laag ziekenhuisbed met moderne uitstraling
Mobiliserend bedhekkensysteem
Optimale veiligheid en bescherming voor de cliënt
Gemaakt van hoogwaardige materialen
Voldoet aan de Europese veiligheidsnorm voor bedden IeC 60601-2-52
Bekijk onze productvideo

S p e c ific a t ie s D R E A M E R

Buitenmaat

116 x 206 cm

Ligvlak

100 x 200 cm

Doorsnede wielen

150 mm

Max. gewichtsbelasting

300 kg

Hoogteverstelling

36 - 86 cm

Beschermingssoort

IP X4

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

