• Matrashoogte tot 20 cm
zonder zijhekverhoging

ZORGBED / CARE BED

• 24 Volt Motorsysteem
• Optioneel: Volledige houtdecor
ommanteling.

ECOFIT S

Hulpmiddelnummer: 19.40.01.3268
Zorghulpmiddelnummer: 50.45.01.1306

De ECOFIT S is een speciaal voor de thuiszorg
ontwikkeld zorgbed en biedt een hoog comfort
en functionaliteit tegen een zeer scherpe prijs.
In dit zorgbed kan een matras met een maximale
hoogte van 20 cm worden gebruikt.

ECOFIT S is especially developed
for homecare sector and offers
high comfort and functionality at an
advantageous price. Possible height
of mattress is from 12 to 20 cm.

Elektrisch verstelbaar zorgbed / full motorized bed adjustment

0-70°
Rugdeel
Backrest

0-30°
Voetdeel
Footrest

385-810 mm
Hoogteverstelling
Height adjustment

Optional
Trendelenburg/
Antitrendelenburg
Function

ZORGBED / CARE BED

ECOFIT S

ZORGBED / CARE BED

ECOFIT S
Standaard

As standard

• Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap

• Easy and fast assembly without tools

• Leveren en plaatsen mogelijk door één persoon

• Designed for 1 Person delivery and assembly

• 4-delig stalen ligvlak 90 x 200 cm met matrasbeugels aan het
hoofd- en voeteneinde

• 4-section steel slats platform base 90 x 200 cm with mattress
guidance at head- and footrest

• Eenvoudig te reinigen

• Easy to clean

• Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 9023 (parel
donkergrijs)

• All metal work is powder coated in RAL 9023 (pearl dark grey)

• Elektrische verstelbare rugleuning tot 70 ° en
bovenbeenverstelling tot 30 °
• Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in
5 standen
• Elektrische hoogteverstelling 385-810 mm, slag 425 mm
• 4 x 100 mm wielen, individueel wielremmen
• Houten interieurafwerking
• Geschikt voor matrassen tot 20 cm
• 24 volt voeding voor meer veiligheid
• Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een
stroomstoring
• Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
• Voldoet aan IEC 60601-2-52
• Beschermingsklasse IPX 4
• Draaggewicht van de patiënt tot 185 kg
• Veilige werkbelasting tot 220 kg
• Extreem hoge stabiliteit door haaksysteem
• Draaggewicht bedpapagaai tot 80 kg
Optioneel
• Bed verlenging 20 cm

• Electrically operated back rest to 70° and knee break function
to 30°
• Mechanical height adjustment of footrest in 5 positions
• Electrically operated height adjustment 385-810 mm,
stroke 425 mm
• 4 x 100 mm individually lockable castors
• Inner wood panel, side rails with safety locking
• Designed for mattresses up to 20 cm
• 24 Volt power supply for extra safety
• Emergency battery 9 V powered lowering is standard in case
of mains failure
• Handset with single fault safety and locking device
• In compliance with IEC 60601-2-52
• Protection class IPX4
• Max. Patientweight: 185 KG
• Safe working load: 220 KG
• Superb stability through hooks
• Lifting pole up to 80 KG
As an option
• Beds extension 20 cm (8”)

• Trendelenburg / Trendelenburg-functie

• Electrically operated Trendelenburg-/Antitrendelenburg
function

• Zijhek kussen

• Side rails bumper

• Leeslamp

• Reading lamp

• Aanhaak tafelblad

• Clip-on tray

• In- en uitstap verlichting (onder het bed)

• Underbedlight

• Houtdecor afdekpaneel voor hoofd- en voeteinde voor
visuele verbetering van het verpleegbed

• Additional wood cover for foot- and headboard for optical
revalue of the care bed

• Ook in 1 meter breed verkrijgbaar

• Also available in 1 m width

*Ecofit S in Transportverpakking
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ECOFIT S plus
If you add additional wood cover for footand headboard for optical revalue, your care
bed will look richer and warmer. We then
name the Ecofit S the Ecofit S Plus.

Optioneel afdekpaneel Ecofit S Plus
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Door toevoeging van afdekpanelen aan het
hoofd- en voeteneinde creeert u een nog
huiselijker bed met een warme uitstraling.
Door toevoeging van deze panelen aan de
Ecofit S noemen we het zorgbed de Ecofit S Plus.
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