
Tilt-funktion
Sengerammen bevæger sig synkront, når 
sengen tiltes eller højden justeres. Det er 
altid muligt at justere hver enkelt madras-
base individuelt, så de kan indstilles til en 
behagelig siddeposition. 

Delbar dobbeltseng
Sengen fås som dobbeltseng, der kan deles 
i to. Det letter arbejdet for plejepersonalet 
og gør det lettere at rengøre rummet.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Regia 

Øget komfort og sikkerhed
med praktisk plejeseng
Regia er en elegant og komfortabel plejeseng, der også fås som dobbeltseng. Sengen har mange 
fleksible funktioner og kan let udstyres med en eller to sengeheste efter behov.

Anti-Trendelenburg position: 15°

Ryglænets vinkel: 70°

Knæ-knæk vinkel: 40°

Ekstra længde
Sengene kan forlænges med ca. 20 cm 
for at tilgodese høje borgere.

Funktionel seng med optimal højde 
Regia kan tilte lateralt i begge retninger, 
og der er mulighed for at ind-stille 
sengen til både Trendelenburg- og 
komforposition. Med sit højdejustering-
sområde fra 26 til 80 cm kan sengen altid 
bringes til en ergonomisk position.

Ydre mål: 101 x 210 cm

Madrasmål: 90 x 200 cm pr. seng

Opdeling af madrasbase: 72 - 14 - 35 
- 45 cm

Max. lasteevne: 2 x 225 kg

Produktvægt: 135 kg 

Højdejustering: 26-80 cm

Højde på sengehest: 41 cm

Frihøjde på chassiset: 14,5 cm

Stor justeringshøjde
Sengen kan justeres i højden fra 26-80 
cm. Det giver borgeren ekstra sikkerhed,
forebygger fald og sikrer en god ergonomisk
arbejdshøjde for plejepersonalet.

Intuitiv betjening
Fjernbetjeningen er let at bruge. Den kan 
nemt fastgøres til sengehesten med et 
beslag. Det gør det nemmere for borgeren 
og plejepersonalet at finde enheden, når 
sengens indstillinger skal justeres.

Easy Switch-system
Med Easy Switch-systemet kan sengen let 
udstyres med en eller to sengeheste samt 
tilpasses med et nyt look med træ, stof eller 
imiteret læder.



Regia 

Udstyr og tekniske data
Udstyr og valgmuligheder

Udvendige sengemål 101 x 210 cm

Dekontaminering, 
beskyttelsesgrad

Madrasbasen 90 x 200 cm

Sengeforlænger

Ca. 20 cm (kun på begge sider) O

Hjul

Ø50 mm hjul m. centrallås X

Hoved- og fodgærde

Nobla headboard og  
Nobla reha fodgærde X

Træsorter
Natural Beech 
Havana Cherry

Sengeheste

2 elementer á 100/90 cm O

2 elementer á 110/110 cm O

2 elementer á 90/90 cm O

Ingen sengehest, 4 sidepaneler O

Polstrede sidepaneler O

X = Standard
O = Tilkøb

Ekstraudstyrstyr

Sengegalge m. trekantet håndtag O

CPR-udløser O

Foam leather cover O (kun TSG)

Komfort madrasbase O


