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Olympia Soft
Olympia Soft, waar zorg, comfort en elegantie in één bed vervat 

zit. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een 

ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte 

zorg.

Afmetingen en prestaties

 - Breedte: 101 cm, Lengte: 208,5 cm
 - Hoogte-variatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm
 - Vrije ruimte onderwagen: 150 mm (bij ligvlakhoogte 

van 42 cm)

 - Veilig werkgewicht: 230 kg
 - Gewicht (zonder opties): 140 kg
 - Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm

Opties 

 - 4- delig stalen ligvlak.
 - Ligvlak met uitneembare kunststofplaten.
 - Verlichte handschakelaar (indien 4-delig)

 - Handschakelaar met selectieve blokkering (indien 

4-delig). 
 - Infrarood handbediening.
 - Batterij.
 - Leeslamp.
 - Manuele snelverstelling (CPR).
 - Centraal geremde wielen Ø 100 mm met 

rembeugel.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
 - Hout: OSB.
 - Schuim: CMHR- schuim (brandvertragend).

 - Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen en 
constructie: zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Paneeltype

Gestoffeerd hoofdpaneel.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze 
ruime accessoirelijst.

 - Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
 - Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met 

autoregressie.
 - Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ±34° (indien 

4-delig).
 - Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie 

(indien 4-delig).
 - Beensteun manueel verstelbaar tot ±14° (indien 

3-delig).
 - De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is 

voorzien van een klembeveiliging.
 - Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
 - Het ligvlak is voorzien van openingen voor 

fixatieriemen.

 - Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof 
matrashouders.

 - Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor 
serumhouder of bedgalg.

 - Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor 
voetpaneel.

 - Bedombouw bestaat uit 3 gesloten panelen en een 
hoger hoofdpaneel, bekleed met brandvertragend 
schuim en gestoffeerd.

 - Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve 
veiligheid.

 - De elektrische functies kunnen geactiveerd worden 
d.m.v. een handschakelaar.

 - De handbediening is voorzien van een voorge-
programmeerde slaapfunctie.

 - De handbediening met selectieve blokkering (*) 
maakt het mogelijk om de bedfuncties individueel te 
blokkeren d.m.v. een magneetsleutel.

Ligvlak

Elektrische bedmanipulaties

Onderwagen

 - Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. 
draagarmen.

 - Anti-Trendelenburg verstelling tot ± 16°.
 - Trendelenburg verstelling tot ± 16° (*).
 - Verborgen wielen Ø 50 mm met kunststof 

afdekkappen, 2 aan 2 geremd.
 - Designpedaal voor activering van het 

remmechanisme.
 - De motorvrije onderwagen verhoogt de toe-

gankelijkheid en reinigingsgemak.
 - Tillifttoegankelijk.
 - Bed is verplaatsbaar in iedere positie behalve in de 

veiligheidspositie (= laagste positie).

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

(*) Optie 
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