
Invacare®  Bedco Sengeryglæn

Enkel løsning - stor virkning
Dette elektrisk betjente Invacare Bedco Sengeryglæn er skabt til at 
kunne anvendes i en normal seng i hjemmet eller på rejsen - en enkel 
løsning, der kan anvendes efter behov



Teksniske data

Motor kan placeres på 
begge sider
Ingen løse dele: Motor, 
håndbetjening og 
transformerer altid tilsluttet. 
Motoren kan enkelt monteres 
i begge sider.

Anvendelse

Invacare Bedco Sengeryglæn er 
velegnet til rejsebrug. Det er designet 
til anvendelse i normal seng og 
det er meget enkelt at montere og 
demontere.
Betrækkets er udført i et materiale der 
sikrer at madrassen holdes på plads.
Motoren kan placeres i begge sider af 
sengen.
Bedco er forsynet med et 24V system 
der øger sikkerheden ved brug.

Komfort

Invacare Bedco sengeryglæn 
tilbyder maksimal funktionalitet. 
Sengeryglænet gør det muligt for 
brugeren, at indstille rygænet til en 
behagelig siddende position hvilket 
tillige letter ind- og udstigning af 
sengen.
Sengeryglænet kan leveres i 4 
bredder således at det kan tilpasses 
de fleste senge.

Vaskbart betræk
Betrækket er let at tage af og 
det er vaskbart ved 60° C.

Aluminiumsgrå

Stelfarve

Egenskaber og tilbehør

750 mm

900 mm

1050 mm

1200 mm

Udvendig/indvendig 
bredde:

800 / 700 mm

950 / 850 mm

1100 / 1000 mm

1450 / 1200 mm

Ryglænsvinkel:

70°

70°

70°

70°

Vægt: 

9,5 kg

10 kg

10,5 kg

13 kg

kggkgkg

Max. brugervægt:

70 kg

70 kg

70 kg

70 kg

Volt:

24V

24V

24V

24V
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Gråbeige

Betrækket kan vaskes  
ved 60° C.

Transporttaske
En transporttaske sikrer 
enkel håndtering samt 
opbevaring.

Betræk
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