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Luna Basic 2
Elektrisch verstelbaar verzorgingsbed

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit
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Technische informatie Luna basic 2

900x2000x120
max. 20 kg
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Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Comfortabel en praktisch
Dit standaard verzorgingsbed is ook als ultra laag bed
bruikbaar omdat de lattenbodem in twee hoogtes (1-2)
gepositioneerd kan worden.
Hoogte lattenbodem 330 mm of 400 mm
Elektrisch verstelbaar met de meegeleverde handbediening
• Metalen lattenbodem met een hoogteverstelling tot 410 mm
• Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
• Handbediening met vergrendeling functie
• Maximum laadvermogen 175 kg (patiënt en mattras)
• Elektrische hoofdverstelling
• Elektrische knieknikverstelling, het voetengedeelte kan
manueel versteld worden
• Twee paar houten onrusthekken positioneerbaar in
verschillende hoogtes
• Zelfoprichter kan links of rechts geplaatst worden
•

Vier zwenkwielen met aparte remmen
Stijlvolle voor- en achtersponden in hout
• Gemakkelijk te demonteren en weer op te bouwen
• Met behulp van de meegeleverde adapter gemakkelijk
te vervoeren en te stockeren
•
•

•

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de
hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten
in de meeste Europese landen.
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N.V. Vermeiren N.V.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94
www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit
Voorbehouden technische wijzigingen
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Uw garantie op kwaliteit.

