
Pratic
Elektrisch verstelbaar
EN 1970 / A1

Pratic

VERKRIJGBAAR MET 
2 of 3 FUNCTIES

ONRUSTHEKKEN in HOUT

Verplaatsbare zelfoprichter,
voorzien van dubbele serum-
houder. 
Kan zowel links als rechts
worden geplaatst.

De Linak IP66 motor werkt
traploos en geluidsloos. Een
vlotte demontage is moge-
lijk zonder extra gereed-
schappen.
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Standaard uitgerust
met vier wielen met 
aparte remmen.



Kleuren

Wit Beuk

Kader Panelen

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

breedte lengte positie positie inclinatie inclinatie     gebruikers
min. max. hoofdgedeelte voetgedeelte      gewicht

103 208 36 79 83˚ 30˚ 140 kg

Technische informatie Pratic bed

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 Pratic 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 of elektrisch (optioneel) in de
juiste stand gezet worden.

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

Certificaat TÜV SÜD
EN 60601-1/A2:1995
EN 60601-2-38/A1:2000
EN 1970/A1:2005

Standaard geleverd met transportset

Opties

- Centrale rem

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

Voorbehouden technische wijzigingen

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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