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Atmosphère Onrusthekken

Het Atmosphère onrusthekken bestaat uit één geheel en is 

neerklapbaar door een eenvoudig te bedienen vergrendelsysteem.

Afmetingen

00433 | Atmosphère 3- buizen  

 - L x H: 151 cm x h 36 cm

 - max. matrashoogte: 14 cm

00433 | Atmosphère 4- buizen 

 - L x H: 151 cm x h 44,5 cm

 - max. matrashoogte: 22 cm

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: epoxy-coating RAL 9006 of in chroom.

 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten 

en ontsmettingsmiddelen.

De Atmosphère onrusthekken voldoen aan de norm 
EN 60601-2-52.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfi ches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - Het Atmosphère onrusthekken bestaat uit een 

kantelbaar geheel dat d.m.v. twee stevige assen op 

het bed gemonteerd wordt. 

 - Het kantelbaar geheel bestaat uit twee delen die 

scharnierend verbonden zijn door drie vaste buizen.

 - Alle buizen zijn dikwandig uitgevoerd, teneinde 

extreme belasting aan te kunnen. 

 - Onderaan bevindt zich een glijsysteem dat 

vergrendeld wordt d.m.v. een veiligheidspal.

 - Het onrusthekken kan naar beneden gebracht 

worden door met één hand de veiligheidspal 

te ontgrendelen en met de andere hand het 

onrusthekken naar het voeteneinde te bewegen.

 - De hekkens bieden over ± 3/4 van de totale 

bedlengte bescherming, met de opening aan het 

voeteneinde.

 - De onrusthekkens vallen volledig binnen de 

stootwielbreedte van het bed en komen in de laagste 

positie niet boven de matras.

 - In de laagste stand vormt het onrusthekken geen 

obstakel bij het uitstappen, bij een transfer van de 

patiënt of bij het opmaken van het bed.

 - De totale hoogte bedraagt ca 36 cm gemeten vanaf 

het ligvlak, met een optionele 4de buis bedraagt dit 

44,5 cm.

Opbouw

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

Opties

 - Atmosphère 4- buizen.

 - Uitvoering in chroom.
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