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Hilo voegt een extra dimensie toe aan de troeven van een 
boxspring: een onzichtbaar hoog-laag mechanisme volledig 
geïntegreerd in het boxspring kader. Het Hilo bed onderschrijft zo 
perfect de filosofie van HIDDEN: designmeubilair zonder visuele 
compromissen, maar met comfort en functionaliteit in het hart 
van het ontwerp. ref. 12376

•	 stevig metalen ligvlakkader

•	 uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen

•	 de hoge afwerkingsgraad van de draagarmen draagt bij tot het verfijnde uitzicht van het bed

•	 de inclinatie van het 5-delig ligvlak gebeurt d.m.v. twee hefbomen 

•	 de motorvrije onderwagen verhoogt de toegankelijkheid en het reinigingsgemak

•	 vast houten multiplex kader ter afwerking van het metalen ligvlakkader

•	 5-delig ligvlak bestaande uit voetensteun, kniesteun, vast middengedeelte, rugsteun en 

hoofdsteun

•	 bij het inclineren van de rugsteun wordt het hoofddeel automatisch versteld voor een 

natuurlijke lighouding

•	 multiplex ligvlakplaten voorzien van 7 cm hoge pocketveren en afgeboord met stevig CMHR 

schuim

•	 ligvlak wordt afgewerkt met stof naar keuze

•	 de bovenkant van het ligvlak is voorzien van een uiterst comfortabel en ventilerend anti-slip 

doek met 3 velcro stroken voor eventuele fixatie van de matras

•	 handschakelaar voorzien van ophanghaak.

•	 hoog-laag verstelling: 32 - 80 cm (zonder matras)

•	 TV-/leespositie: 13°

•	 rugverstelling tot 55° met simultane hoofdknik

•	 kniesteunverstelling: 35°

•	 “legs-up” positie: voetzijde 10 cm hoger dan hoofdzijde

•	 de handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaappositie en relaxpositie (lees/

TV-positie)

•	 breedte: 91 cm, Lengte: 202 cm (afh. van gekozen 

ligvlakmaat)

•	 hoogte-variatie ligvlak (zonder matras):  

± 32 cm - ± 80 cm

•	 veilig werkgewicht: 200 kg (incl. matras)

•	 ligvlakmaat:  

90 x 200 cm of 100 x 200 cm 

90 x 210 cm of 100 x 210 cm 

•	 metaal: epoxy-coating RAL 9005 structuur

•	 hout: multiplex

•	 schuim: CMHR- schuim (brandvertragend)

•	 alle gebruikte stoffen zijn brandvertragend

•	 bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen

voor verder info over de gebruikte materialen en 

constructie: zie onze materialenfiches  
voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma

•	 fixatiehulp voor handbediening d.m.v. magneet  

(incl. magneet)

•	 wielen Ø 65 mm om bed te verplaatsen in de kamer

•	 muurafstandhouder

•	 accessoirehouder voor plaatsen van serumhouder, 

bedgalg of leeslamp

•	 hoofdpaneel (enkele of dubbele versie)

•	 neerschuifbare opstahulp Lox

•	 vilten vloerbeschermers

•	 matrassteun

graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst
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