Hoog / Laag Bed

ELBA Excellent
Standaard

As standard

• Hout elementen in massief eiken en leverbaar in 14 lak-,
beits- en olie kleuren

• Full wood cover panel in oak, 14 colors possible on demand in
varnish, stain and oil.

• 4-delig stalen ligvlak lengte 200 cm met matrasbeugels aan
beide zijden

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

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

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

• Elektrische verstelbare rugleuning tot 70° en
bovenbeenverstelling tot 30°

• Electrically operated back rest to 70° and knee break function to 30°
• Backrest with mattress Auto regression

• Rugverstelling met virtueel draaipunt
• Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen

• Mechanical height adjustment of footrest in 5 positions

• Elektrische hoogteverstelling 240-800 mm, slag 560 mm

• Electrically operated height adjustment 240-800 mm,
stroke 560 mm

• 4 x 100 mm wielen met centrale rem

• 4 x castors 100 mm, with central brake

• 24 Volt voeding voor meer veiligheid
• Handbediening met single fault beveiliging en Lock functie

• 24 Volt power supply for extra safety

• Vooringestelde comfort TV positie

• 12 buttons handset with single fault safety and locking device

• Trendelenburg / Antitrendelenburg verstelling

• Preset Comfort position

• Het bed voldoet aan de IEC 60601-2-52

• Position Trendelen-/Antitrendelenburg

• Beschermingsklasse IPX 4

• In compliance with IEC 60601-2-52

• Max gewicht van de patiënt: 200 KG

• Protection class IPX4

• Veilige werklast: 235 KG

• Max. Patient weight: 200 KG

• Onderrijdbare hoogte (t.b.v. tillift): 14 cm

• Safety working load: 235 KG

Optioneel

As an option

• Bed verlenging 20 cm

• Bed extension + 20 cm

• Bedpapagaai met triangelgreep

• Lifting pole with triangle hand grip

• Gedeelde zijhekken

• Split siderails

• In- en uitstap verlichting

TekVor-Care Nederland bv
Impact 71D, 6921 RZ Duiven, Nederland

• Underbedlight with IR-Sensor

Telefoon: +31 (0)26 383 59 68
Telefax: +31 (0)26 383 59 69

Mobiel: + 31 (0)6 19 99 98 95
E-mail: tblom@tekvor-care.com

www.tekvor-care.com
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ELBA Excellent

ELBA EXCELLENT
ELBA EXCELLENT
This „All- in-one-care-bed“ meets
all requirements on comfort and
ergonomics of a modern care bed.
It is available in different colors.
ELBA Excellent is useable for home
situations and particularly suitable
for utilization in nursing homes.
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DE Elba Excellent is een hoogwaardig bed
met zeer veel verstelmogelijkheden én
voldoet aan alle eisen op comfort en
ergonomie van een modern zorgbed. Het
bed is verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen en in wel 14 kleuren! De
ELBA Excellent is bijzonder geschikt voor
u thuis maar door alle mogelijkheden ook
erg geschikt in verpleeghuizen.

Elektrisch verstelbaar hoog/laagbed | full motorized bed adjustment

0-70°
Rugdeel
Backrest

0-30°
Voetdeel
Footrest

240-800 mm
Hoogteverstelling
Height adjustment

Trendelenburg/
Antitrendelenburg
Function

Tweepersoonsbed
Dubble bed
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ELBA Excellent

De Elba Excellent één persoons variant heeft alle mogelijkheden
van een comfortable bed én is in eenvoudige stappen naar een
zorgbed uit te voeren.
Door middel van het toevoegen van deelbare zijhekken en
een bedpapagaai is de Elba Excellent snel omgezet naar een
volwaardig zorgbed. Geschikt voor thuis maar door te voldoen
aan alle strenge eisen ook zeer geschikt in verpleeghuizen.
Het bed kan met één druk op de knop in een zeer
comfortabele tv-stand worden gezet. Maar ook in- en
uitstappen kan voor iedereen een genot zijn door zijn
uiterst lage stand van 24 cm.
Het bed isuitgevoerd in massief eiken
en leverbaar in 2 modellen en 14 kleuren
met diverse
bewerkingen zoals lak, beits en olie
behandelingen.
Uiteraard zijn er diverse
bijmeubelen leverbaar zoals
nachtkasten.
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ELBA Excellent

De Twee persoons variant kan alles wat de
éénpersoons variant ook kan, dit kan voor ieder
ligvlak afzonderlijk of met toevoeging van
synchronistatiekabel ook gelijktijdig.
Door de makkelijk te bereiken en te
bedienen centrale rem, zijn de
bedden eenvoudig naast elkaar
op te stellen.
Een tweepersoons Elba Excellent
kan ook worden uitgevoerd met één
zijdig een “gewoon” ledikant en één
hoog/laag bed. Dit mogelijk met model
001 (rond) en Model 002 (Recht). Ook
kan het bed eenvoudig naar twee losse
eenpersoonsbedden worden omgebouwd.

Ahorn
802

Licht Eik
805

Grijs Eik
812

Robuust Eik
806

Naturel Eik
808

Blank Eik
4590

Beton Grijs

Leem

Olie Grijs

Blank Lak

Honing

White Wash

Kersen

Donker Eik
E50

