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Voordelen 

• Praktisch zorgbed aan een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.  

• Huiselijk karakter dankzij de hoofd- en voeteindes in beuk natuur met massief houten rand 

• 24 Volt laagspanning  

• Volledig vrije onderbouw 

o Eenvoudige reiniging onder het bed 

o Vlot gebruik van tilliften 

• Eendelige onrusthekken met eenvoudig kliksysteemmet eenvoudig kliksysteemmet eenvoudig kliksysteemmet eenvoudig kliksysteem voor optimale veiligheid 

o Hoogte 37cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 15cm) 

• Bluetooth hBluetooth hBluetooth hBluetooth handbedieningandbedieningandbedieningandbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid 

• Vierdelig ligvlak voor extra comfort  
o Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm 

o Elektrisch verstelbaar rugdeel 

o Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte 

• Alle motoren kunnen motoren kunnen motoren kunnen motoren kunnen zonder gereedschap vervangen wordenzonder gereedschap vervangen wordenzonder gereedschap vervangen wordenzonder gereedschap vervangen worden en zijn beschermd tegen 

beschadiging 

• Kolombed 

• Zetelpositie 

o De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren 
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Eigenschappen 

• Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm  

• Hoogteverstelling 40-80cm 

• Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar 

• Bluetooth handbediening  

• Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook 

• Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie 

• 24 Volt 

• Veilige werklast 185kg – max. patiëntengewicht 150kg 

• Hoofd- en voetpanelen en houten onrusthekken in beuk natuur 

• Oprichter met standaard handgreep inbegrepen  

 

 

Model varianten 

• Arminia low 230V 

o Hoog laag verstelling van 32 tot 72cm  

o 230 Volt 

o Standaard handbediening i.p.v. Bluetooth handbediening 

 

 

 

Opties en accessoires 

• Metalen i.p.v. houten ligvlak (het bed is standaard voorzien van een tandstrook voor manuele verstelling 

onderbeengedeelte) 

• Metalen i.p.v. houten onrusthekken 

• Extra onrusthekkenlat 

• Uitstaphulp 

• Wandafstandhouder 

• Bedverlenging 20cm 

• 2/3 neerschuifbare onrusthekkenlat 

• Soft cover voor onrusthekken 

• Oproepsysteem 

 

 

 

 

 

       

Bestelnummers 

BBARNEW24-HH Arminia – 24V – houten ligvlak en houten onrusthekken 

BBARNEW24-MH Arminia – 24V – metalen ligvlak en houten onrusthekken 

BBARNEW24-MM Arminia – 24V – metalen ligvlak en metalen onrusthekken 

BBARLNEW-MH Arminia low – 230V - metalen ligvlak en houten onrusthekken 

BBARLNEW-MM Arminia low – 230V - metalen ligvlak en metalen onrusthekken 


