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POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

nejnižší poloha

Casa Med II 12/0062679

rozložené lůžko

PLNĚ HRAZENO

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí tří elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ možnost zvýšení nosnosti lůžka na  kg
■ povrchová úprava: dýha
(přírodní vrstvený buk)

motory a elektronika

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní zvýšení postranic
12/0093200 Možnost prodloužení lůžka na  cm
12/0011636 Hrazda s hrazdičkou 
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní polstrování postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku
možnosti polohování lůžka

Označení lůžka

Casa Med II

36

celková
hmotnost
(kg)

hmotnost
nejtěžší
části
(kg)

standardní
nosnost
lůžka
(kg)

volitelná
nosnost
lůžka
(kg)

102

27

135

160

nastavení maximální
výšky výška včetně
lůžka
hrazdy
(cm)
(cm)
40–80

181,5

vnější
rozměry
v/š/d
(cm)

rozměry
ložné
plochy
(cm)

úhel/délka
délka
úhel/délka úhel/délka
zádového pánevního stehenního lýtkového
dílu
dílu
dílu
dílu
(°/cm)
(cm)
(°/cm)
(°/cm)

79/103/207

90/200

0–70/70

24

0–20/27

0–15/61
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POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

nejnižší poloha

Casa Classic Light 12/0093482

rozložené lůžko

PLNĚ HRAZENO

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ povrchová úprava: dýha
(přírodní vrstvený buk)

motory a elektronika

transportní systém TLSU

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní zvýšení postranic
12/0093200 Možnost prodloužení lůžka na  cm
12/0011636 Hrazda s hrazdičkou 
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní polstrování postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku
možnosti polohování lůžka

Označení lůžka

Casa Classic Light

celková
hmotnost
(kg)

hmotnost
nejtěžší
části
(kg)

standardní
nosnost
lůžka
(kg)

volitelná
nosnost
lůžka
(kg)

102,5

25

135

-

nastavení maximální
výšky výška včetně
lůžka
hrazdy
(cm)
(cm)
40–80

181,5

vnější
rozměry
v/š/d
(cm)

rozměry
ložné
plochy
(cm)

úhel/délka
délka
úhel/délka úhel/délka
zádového pánevního stehenního lýtkového
dílu
dílu
dílu
dílu
(°/cm)
(cm)
(°/cm)
(°/cm)

87/102/215

90/200

0–70/70

24

0–20/27

0–15/61

37
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POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA

nejnižší poloha

Casa Med Classic 4 12/0062680

PLNĚ HRAZENO

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
■ rozkládací pětidílný rošt s nastavením tuhosti lamel
■ polohování a výškové nastavení pomocí čtyř elektromotorů
■ integrované bezpečnostní postranice
■ hrazda s hrazdičkou
■ pojezdová kolečka s brzdou
■ mechanické nouzové spuštění zádové části roštu
■ bezpečnostní pojistka polohování
■ transportní a skládací system TLSU
■ povrchová úprava: dýha
(přírodní vrstvený buk)

rozložené lůžko

motory a elektronika

transportní systém TLSU

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. –)
12/0062683 Bezpečnostní zvýšení postranic
12/0093200 Možnost prodloužení lůžka na  cm
12/0011636 Hrazda s hrazdičkou 
Antidekubitní matrace
Antidekubitní podložky
Podložky pro polohování
Bezpečnostní polstrování postranic
Dělené postranice
Zkrácené sklopné kovové postranice
Ocelový drátěný rošt
Mobilní sprchová vana do lůžka
Centrální aretace pojezdových koleček
Držák infuze
Držák nadoby na moč viz str. 
Noční stolky k lůžku
Pracovní stolky k lůžku
možnosti polohování lůžka

Označení lůžka

Casa Med Classic 4

38

celková
hmotnost
(kg)

hmotnost
nejtěžší
části
(kg)

standardní
nosnost
lůžka
(kg)

volitelná
nosnost
lůžka
(kg)

102,5

25

135

-

nastavení maximální
výšky výška včetně
lůžka
hrazdy
(cm)
(cm)
40–80

181,5

vnější
rozměry
v/š/d
(cm)

rozměry
ložné
plochy
(cm)

úhel/délka
délka
úhel/délka úhel/délka
zádového pánevního stehenního lýtkového
dílu
dílu
dílu
dílu
(°/cm)
(cm)
(°/cm)
(°/cm)

87/102/215

90/200

0–70/70

24

0–20/27

0–15/61
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM

Bezpečnostní zvýšení postranice

Dělené sklopné postranice

Bezpečnostní polstrování postranice 12/0062683

■ zvýšení o  cm
■ na šířku postranice  cm

■ dvoudílné dělěné postranice
■ možnost nezávislého sklopení

■ rozměr × cm

vak se sprchou
Držák infuze

Pracovní a jídelní deska Casa Med 110

Mobilní sprchová vana

■ nasazovací na hrazdu
■ pro dvě infuze

■ rozměr: × cm, pro šířku postranic  cm
■ nasazovací přes postranice, postranní zarážky

■ rozměr: ×× cm
■ závěsný vak na vodu se sprchou

Opěradlo pod záda 5407

Opěradlo pod záda 615

■ pět poloh
■ rozměr: × cm

■ pět poloh
■ rozměr: × cm

použití

Hrazda s hrazdičkou 799 12/0011636

Žebříček k lůžku Casa Med 109

Zvyšovací nástavce ADL 

■ rozměr: ×× cm
■ nastavitelná výška hrazdičky: – cm
■ nosnost:  kg

■ čtyři plastové příčky
■ rozestup příček:  cm

■ čtyři kusy
■ výška:  cm
■ nosnost:  kg

39
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STOLKY K LŮŽKŮM

naklápěcí pracovní deska

naklápěcí pracovní deska

naklápěcí pracovní deska

750

751 B

751 C

■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj

■ nastavitelná výška
■ naklápěcí pracovní deska
■ vyvýšený okraj

■
■
■
■

naklápěcí pracovní deska

kolečka s nášlapnou brzdou
nastavitelná výška
naklápěcí pracovní deska
vyvýšený okraj

naklápěcí pracovní deska

naklápěcí pracovní deska

754

Casa Table 2

5710

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

kolečka s nášlapnou brzdou
nastavitelná výška
naklápěcí pracovní deska
vyvýšený okraj
pouze pravostranné použití

kolečka s nášlapnou brzdou
nastavitelná výška
naklápěcí pracovní deska
vyvýšený okraj
samostatná odkládací plocha
pouze pravostranné použití

kolečka s nášlapnou brzdou
nastavitelná výška
nastavitelná šířka základny: – cm
naklápěcí pracovní deska
vyvýšený okraj
samostatná odkládací plocha
oboustranná opora

Označení stolku

40

výška desky stolku
(cm)

šířka desky stolku
(cm)

hloubka desky stolku
(cm)

nosnost stolku
(kg)

průměr koleček
(cm)

750

68–108

59

34

10

-

751 B

68–108

59

34

10

-

751 C

77–117

59

34

10

4

754

69–91

60

45

10

4

Casa Table 2

77–101

62

45

10

5

5710

70–91

90

49

15

5

