
Technische informatie Illico   

900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

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

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

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.be - info@vermeiren.be
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* gewicht excl. onrusthekken en zelfoprichter. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Voorbehouden technische wijzigingen

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

Uw garantie op kwaliteit

Voor een perfecte integratie bij uw bestaand interieur
kan het Illico bed uitgerust worden met oxide of 
beech panelen.

De matrasbodem is tevens
beschikbaar in ABS materiaal
voor een gemakkelijke
reiniging.

De metalen onrusthekken, 1 per kant, zijn gemakkelijk te
bevestigen en heel eenvoudig van positie te veranderen.
De houten onrusthekken, 2 per zijde, zijn compleet met
plastic covers aan de uiteinden.

Illico
Elektrisch verstelbaar 

verzorgingsbed 

Grensverleggend in mobiliteit
Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Verschillende bedpanelen, verschillende onrusthekken



• Hoogte aanpassing lattenbodem, 298 mm tot 828 mm
• Volledig elektrisch verstelbaar met de geleverde besturing
• Elektrische verstelling van het hoofdgedeelte
• Elektrische knieknik, het voetengedeelte kan 
manueel worden aangepast

• Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
• Handbediening met vergrendeling functie
• Maximum laadvermogen 170 kg (patiënt en matras)
• Twee paar onrusthekken
• Zelfoprichter kan links of rechts worden gemonteerd
• Vier zwenkwielen met aparte remmen
• Verschillende voor- en achterpanelen in hout
• Eenvoudige montage en demontage
• Transportset beschikbaar

Sturdy designed 
wheels with locks

Snelle demontage van de 
panelen en onrusthekken

Illico
Comfortabel en praktisch

Gedaan met zoeken naar 
de juiste schroevendraaiers 
of passende inbussleutels bij
het Illico bed. Eén persoon 
en enkele minuten tijd zijn 
voldoende om het Illico bed 
te monteren of te demonteren.
Neem de onrusthekken weg,
verwijder de houten panelen,
demonteer het bedkader en
klaar.

De zelfoprichter kan zowel links als
rechts van het bedkader geplaatst

worden. Het optreksysteem is
tevens regelbaar in lengte.

4 matras houders (2 aan het hoofdgedeelte
en 2 aan het voetengedeelte) houden de
matras perfect op z’n plaats.

De bediening is voorzien van een lang
verlengsnoer zodat deze overal in de

buurt van het bed kan worden gebruikt.

Eén enkele druk 
op de knop om 
de onrusthekken 

te verlagen 

Het voetengedeelte kan manueel 
verstelt worden in verschillende hoogtes.

GEMAKKELIJKE montage 
zonder extra gereedschappen!

Grote, stervormige, schroeven voor
snelle (de)montage van het bedkader

Transportkit op wielen 
voor een vlotte stockage

Demontage van het bedkader 
zonder extra gereedschappen

Gebruiksvriendelijke handset 
met vergrendelfuncties


