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Siena Hospital
Het Siena ziekenhuisbed biedt u een eenvoudig bed met een 

uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak. Dankzij de flexibele 

keuze van afwerking kan dit bed naadloos gecombineerd worden 

met andere ziekenhuisbedden uit ons gamma.

Afmetingen en prestaties

Breedte: 100 cm, Lengte: 208 cm -

Hoogte ligvlak: ± 46 cm, verstelbaar tot ± 55 cm  -

(in 3 standen) (*).

Veilig werkgewicht: 180 kg -

Gewicht  - (excl. uitbreidingen): 65 kg 

Ligvlakmaat: 204 x 86 cm -

Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm -

Opties 

4- delig stalen ligvlak. -

3- of 4- delig ligvlak met uitneembare  -

volkunststofplaten, dikte 6 mm.

Voetensteunverlenging tot 20 cm. -

Paneeltype Lauro, Jaro of Senzo. -

Onrusthekkens. -

Elektrische handbediening. -

Vergrendeldoos (ACL). -

Trendelenburgfunctie. -

Hoog/laag onderwagen Vico. -

Kunststof afdekkap voor onderwagen Vico. -

Verstelbare poten in 3 standen. -

Verstelbare of niet-verstelbare poten,  wielen        -

Ø 100 mm, individueel geremd.

Niet-verstelbare poten, wielen Ø 125 mm,  -

centraal geremd.

Materiaalgebruik en afwerking

Metaal - : epoxy-coating RAL 9006 alu, chrome (*).

Volkunstof - .

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

Vela  - (standaard)

Lauro  - (*)

Jaro  - (* enkel bij Trix)

Senzo  - (*)

Onrusthekkens

Atmosphère  - (*)

Trix  - (enkel met Jaro-paneel) (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze 

ruime accessoirelijst.

Drie- of vierdelig  - (*) manueel verstelbaar ligvlak.

Het ligvlak kan voorzien worden met een elektrische  -

verstelling (*).

Rugsteun verstelbaar tot ±70° met autoregressie  -

d.m.v. een gasveer.

Kniesteun verstelbaar tot ±34° d.m.v. een gasveer  - (bij 

4-delige uitvoering).

Been- of voetensteun manueel verstelbaar. -

Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen. -

Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen. -

Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof  -

matrashouders.

Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging  -

tot + 20 cm.

4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen  -

voor serumhouder of bedgalg.

Keuze uit 4 paneeltypes; (3 met volkunststof  -

inzetpaneel en 1 houten bepaneeltype).

De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3  -

kunststof accessoirehaakjes.

De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling  -

gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het 

bed.

Elektrische rug- en beenverstelling wordt  -

geactiveerd door een handbediening (*).

De elektrische uitvoering kan met een  -

vergrendeldoos voorzien worden die de elektrische 

functies met één knop kan uitschakelen (*).

Ligvlak

Bedmanipulaties

Onderwagen

Poten op vaste hoogte of verstelbaar in 3 standen  - (*).

Het bed kan gemonteerd worden op 4 designwielen  -

Ø 100 mm, wiel per wiel geremd (*).

Het onderstel kan voorzien worden van een centraal  -

remsysteem met 4 designwielen Ø 125 mm (niet in 

hoogte verstelbaar) (*).

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

(*) Optie 
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