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Vico Care
Het Vico verpleegbed combineert een beproefde technologie met 

een warme huiselijke uitstraling. Dankzij de hydraulische hoog/

laag verstelling wordt een maximum aan stabiliteit, flexibiliteit en 

veiligheid gegarandeerd.

Afmetingen en prestaties

 - Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
 - Hoogte-variatie ligvlak1: ± 41 cm - ± 80 cm
 - Veilig werkgewicht: 200 kg
 - Gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg
 - Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm 

1 Bij standaard uitvoering

Opties 

 - 4- delig stalen ligvlak.
 - Ligvlak met uitneembare volkunststofplaten.
 - Voetensteunverlenging tot 20 cm.
 - Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
 - Stootwielen (niet mogelijk op Midea).
 - Muurafstandhouder.
 - Onrusthekkens.
 - (anti-) Trendelenburgpedaal.
 - Afdekkap onderwagen.
 - Houten ombouw aan ligkader.
 - Decoratiestrip (voor- en achterprofiel van onderwagen) 
 - Accessoirehaakjes.
 - Integral S wielen Ø 125 mm of Ø 150 mm op 

precisiekogellagers, centraal geremd.
 - Verborgen wielen Ø 50 mm, centraal geremd.
 - 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 (*)
 - Puro (*)
 - Felina (*)

Onrusthekkens

 - Pollux (*)
 - Trix (*)
 - Atmosphère (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar  
onze ruime accessoirelijst.

 - Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
 - 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.
 - Het ligvlak is voorzien van openingen voor 

fixatieriemen.
 - Mogelijk met uitneembare volkunststof ligvlakdelen 

van 6 mm (*).

 - Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof 
matrashouders.

 - Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging 
tot + 20 cm.

 - De hoofdzijde is 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.

 - De hoog/laag verstelling gebeurt d.m.v. gemakkelijk 
bereikbare pedalen aan beide zijden van het bed.

 - De Trend-positie wordt ingesteld via het voetpedaal 
aan het voeteneinde (*).

 - De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling 
gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het 
bed.

Ligvlak

Bedmanipulaties

Onderwagen 

 - Hydraulische hoog/laag verstelling d.m.v. 
draagarmen.

 - De onderwagen wordt afgewerkt met een 
afneembare vacuümgevormde kunststof afdekkap (*).

 - Trendelenburg verstelling tot ±12° (*).

 - Anti-Trendelenburg verstelling tot ±13° (*).
 - Hoogwaardige designwielen Ø 125 mm, wiel per 

wiel geremd.
 - Designpedaal voor activering van het centraal 

remmechanisme (*).

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

(*) Optie 
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