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Dit hoog-laag bed kan met behulp van een
eenvoudige bedieningskast moeiteloos op
de gewenste hoogte gebracht worden. Zo
kunt u uw bed op een lagere stand zetten
om er makkelijker in en uit te kunnen stap-
pen. Brengt u uw bed op een hogere
stand, dan maakt dat de verzorging, als u
die nodig hebt, een stuk eenvoudiger.



Opties
• Zijsponden in beuk
• Zelfoprichter: 
afneembaar en monteerbaar in de rechter- of 
linkerhoek van het bed.

Aangepast aan uw behoeftes
Al meer dan 53 jaar speelt Vermeiren een belangrijke
rol in de wereld van toebehoren voor thuisverzorging.
Hierbij streven we permanent naar een perfecte invul-
ling van uw specifieke behoeften.

Juist daarom liggen voortdurende research en jaren-
lange ervaring aan de basis van ieder toebehoren.Esthetisch en onderhoudsvriendelijk

De voor- en achtersponden in hout geven dit hoog-
laag bed een huiselijk cachet. Het warme houten uit-
zicht verandert het bed in een fraai meubel dat past in
elke omgeving. Daarnaast is het ook gemakkelijk in
onderhoud.

Het Interval bed heeft een elektrisch verstelbare hoofd-
steun. Met een druk op de knop plaatst u hem meer
rechtop, om te lezen, televisie te kijken of te eten. Ook
de voetsteun kan manueel in de juiste stand gezet wor-
den

Dit hoog-laag bed is voorzien van 4 wielen met apar-
te rem, waardoor de stabiliteit gegarandeerd blijft. De
sterke en soepele lattenbodem in kunststof laat zich
gemakkelijk onderhouden. Bovendien is het bed snel te
monteren en te demonteren, zonder dat er een schroe-
vendraaier aan te pas komt.

Comfortabel en praktisch

Afmetingen in cm, gewicht in kg Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm and 1,5 kg) zijn mogelijk

breedte lengte laagste hoogste inclinatie inclinatie gewicht
stand stand hoofdsteun voetsteun

103 208 36 79 83˚ 30˚ 95 kg

Technische informatie Interval

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

Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be


