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Velino Care
Het Velino verpleegbed is een in de hoogte regelbaar 

multifunctioneel zuilenbed dat het comfort voor de patiënt en het 

gebruiksgemak maximaliseert.

Afmetingen en prestaties

 - Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
 - Hoogte-variatie ligvlak: ± 40,5 cm - ± 80,5 cm
 - Veilig werkgewicht: 250 kg
 - Gewicht (zonder opties): 140 kg
 - Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
 - Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).

Opties 

 - 4- delig stalen ligvlak.
 - 3- of 4- delig ligvlak met geperforeerde, 

uitneembare kunststofplaten.
 - Voetensteunverlenging tot 20 cm.
 - Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
 - Stootwielen (niet mogelijk op Midea).
 - Muurafstandhouder.
 - Onrusthekkens.
 - Vergrendeldoos (ACL).
 - Mini-verpleegbox (ACC).
 - Handschakelaar met selectieve blokkering.
 - Nachtlicht onder bed.
 - Houten ombouw aan ligkader.
 - Accessoirehaakjes.
 - Batterij.
 - Manuele snelverstelling (CPR).
 - Dekenrek.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: Beuk (massief, fineer), spaanplaat 
(gemelamineerd).

 - Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu
 - 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.

Paneeltypes

 - Midea (standaard)

 - Valentino (*)
 - Felina (*)
 - Puro (*)

Onrusthekkens

 - Pollux (*)
 - Trix (*)

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).

 - Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien  
van klembeveiliging.

 - Ligvlak bestaat uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.

 - Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
 - Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde  

matrashouders.
 - Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet mogelijk 

bij Pollux onrusthekkens).
 - Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor 

serumhouder of bedgalg.
 - Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor 

voetpaneel.
 - Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
 - Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve 

veiligheid.

 - Alle elektrische bedmanipulaties gebeuren d.m.v.  
onderhoudsvrije Linakmotoren. 

 - De ligvlakmotoren worden standaard uitgerust met  
een klembeveiliging en zijn zonder gereedschap  
vervangbaar.

 - De elektrische bedfuncties kunnen geactiveerd  
worden d.m.v. een handschakelaar of mini-
verpleegbox (*).

 - De handbediening is voorzien van een  
voorgeprogrammeerde slaap- en relaxfunctie.

 - Een mini-verpleegbox (*) laat toe om de 
verschillende functies selectief uit te schakelen 
terwijl een vergrendeldoos (*) deze d.m.v. 1 knop 
volledig uitschakelt.

Ligvlak

Elektrische bedmanipulaties

Onderwagen

 - Hoog/laag verstelling door middel van 2 
telescopische zuilen.

 - Anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot ±14°.
 - Verborgen wielen d.m.v. een kunststof afdekkap in 

houtstructuur of grijze unikleur.

 - Tweelingwielen Ø 50 mm, 2 per 2 geremd.
 - Design rempedaal gemakkelijk bereikbaar aan elke 

zijde.
 - De volledig open onderwagen verhoogt toe-

gankelijkheid en reinigingsgemak.

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

(*) Optie 
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