
Semi bariatrisk plejeseng
Sengene i Allura II-serien er i gedigen tysk kvalitet og har alle en høj belastningskapacitet og et stort 
højdejusteringsområde. Med Allura II serien kan du tilbyde selv tunge borgere et højt niveau af kom-
fort og sikkerhed, samtidig med plejerne bliver aflastet og sikres et godt og sikkert arbjedsmiljø.

Anti-Trendelburg position
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Allura II

Justeringsområde  
fra 30-80 cm

Electronic (SwitchMode) 
power forsyningsenhed 
integreret i netstikket

Fjernbetjening med 
selektiv låsefunktion

Kompakt levering og 
opbevarig - som vist på 

illustration

Værktøjsfri montering 
på sikkerhedssiden med 

Easy-Click system

Produkt information
Varenr.: 120200ALLURAII

HMI nr.: 132813



Semi bariatrisk plejeseng
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Allura II

Teknisk information
• Sikker arbejdsbelastning: 250 kg

• Maksimal vægt af beboer: 210 kg

• Højdejusteringsområde: 30 til 80 cm

• 24-volts drivsystem

• Ingen lækstrømsmålinger i forventet   
levetid

• Anti-Trendelenburg position

• Selektivt låsbart fjernbetjening

• Madrasbundsbredder på 100 og 120 cm

• Værktøjsfri montering på sikkerhedssiden 
med Easy Clicksystem

Ekstra robust sikkerheds-
sidekonstruktion

Fjernbetjening med  
selektiv låsefunktion

Vedligeholdelsesfri madras-
bund med trådnet

Højde på 
sikkerhedssidebeskyttelse 
på: 38 cm

Holdbart 24-volts drivsystem 
med lav vedligeholdelse

Lav indgangshøjde på 30 cm

4-delt, elektrisk justerbar 
madrasbund med 250 kg 
sikker arbejdsbelastning

Manuel justerbar 
underbenstøtte

Ingen værkstøj er nødvendig for at 
afmontere sengehestene



Udstyr og tekniske data
Allura II

Udstyr og valgmuligheder

Størrelser
100 x 200 cm  
120 x 200 cm

Tekniske data

Nettovægt 120 kg

Overordnede dimensioner 111x224 cm

Højdejusteringsområde 30 - 80 cm

Sikker arbejdsbelastning 250 kg

Maksimal brugervægt 210 kg

24-volt drive system X

Standard detaljer

Ramme farve Topaz

Farve på fod og hovedgærer Natural Beech

Anbefalet madras størrelse 100/120 x 200 cm

Sengeheste

Fuldlængde
sengeheste

(DSG)

Type fjernbetjening (selektivt 
låsbart/trådløst) Selektiv

Mekanisk CPR frigivelse X

Hjul diameter 100 mm

Hjullåsning På hver enkelt

Skraldemekanisme, elektrisk just-
ering af underbenstøtten X

X = Standard
O = Tilkøb

Ekstra udstyr / tilbehør

Hjælpemiddel til forflytning ind og ud 
af seng. O

Sengeforlænger til metal lamelmadras-
bund 100 cm O

Sengeforlænger til metal lamelmadras-
bund 120 cm O

Madrasstykke til sengeforlængelse 120 
cm bred, 16 cm tyk O

Væga fender rulle, 1 stk. inklusiv mon-
tering O

Sengehest beskyttere i fuld længde 
(DSG) O

Læselampe for nem indsættelse O

Læselampe til fastgørelse til patientløft-
estangen O

Forlængerpude (kun til sikkerhedssiden i 
fuld længde) O

Sengeudvidelse  
(også til eftermontering)

Sengehestbeskytter i 
skum og læder

Læselamper Træpanelser til at dække 
chassiset (også til efter-

montering)

Forlængerpuder til at  
placere over 

sikkerhedssiden i fuld 
længde

Forflytningshjælp fra 
siddende til stående

Vægfender rulle inkl. holder


