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Poręcze dzielone w stosunku 40/60
System łatwego demontażu szczytów
Nowoczesna, pantografowa konstrukcja
Szeroki wybór szczytów
Szeroki zakres regulacji wysokości (najniższa pozycja leża – 30cm)
Szczyty łóżka niezależne od konstrukcji
Maksymalne obciążenie robocze: 215kg
2 lata gwarancji

Podstawowe cechy:

Leo „S”
PANTOGRAFOWA KONSTRUKCJA

Dzielone poręcze 

Producent łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych
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Leo „S”

           Beech                                Light oak

Light oak palermo

Sonoma Tabaq Maple

PlumPalermo 
oak

0 00 0

SZCZYTY
Szczyty wykonane z płyty 
laminowanej oraz litego drewna 
bukowego. Konstrukcja łóżka 
pozwala na zastosowanie 
szczytów demontowalnych. 

DZIELONE PORĘCZE
Najnowsze rozwiązanie- system poręczy dzielonych. Drewnia-

ne poręcze są dzielone w stosunku 40/60 i chronią pacjenta 
do wys. 40cm. Zgodnie z potrzebą użytkownika lub personelu 

medycznego istnieje możliwość opuszczenia poręczy od 
strony głowy lub od strony nóg. Takie rozwiązanie umożliwia 

aktywizację pacjenta, nie ogranicza swobody i mobilności, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed upadkiem. 

2 LATA 
GWARANCJI

DUŻY ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI
Projektując model łóżka Leo, szczególną uwagę zwróciliśmy na 
zakres regulacji wysokości leża. Dla łóżka Leo wynosi on blisko 
50cm. Najniższa wysokość - 30cm (zmienia się w zależności od 
średnicy zastosowanych kółek) pozwala pacjentowi na komfortowe 
wstawanie z łóżka oraz zmniejsza ryzyko upadku. Pozycja 
najwyższa znacznie ułatwia pielęgnację osoby leżącej przez 
personel medyczny.

           Beech                                Light oak

Light oak palermo

Sonoma Tabaq Maple

PlumPalermo 
oak

Max. obciążenie 
robocze 

215kg
L-01
Drewniany szczyt 
z chromowaną rurką

L-02
Drewniany szczyt z drewnianą listwą

0 0

KÓŁKA
W ofercie posiadamy koła 
plastikowe oraz metalowe, z 
możliwością wyboru średnicy. 
Dla kółek o średnicy 50mm 
istnieje możliwość zamówienia 
wariantu ukrytego.  Mobilność 
łóżka zwiększają dodatkowe 
opcje typu indywidualna 
blokada  kół (standard),  blokada 
osiowa, centralna blokada kół. 

Regulacja sekcji 
pleców

Regulacja sekcji
uda i podudzia

Funkcja
Autokontur

Anty-
Trendeleburg 

17

Regulacja 
wysokości

50cm

0
0

Trendeleburg  
15

Podstawowe wymiary

Szerokość x długość całkowita              105 x 206 cm               

Szerokość x długość leża                         90 x 200 cm               

L-03
Szczyt drewniany dwukolorowy

L-04
Szczyt drewniany wycięty

L-05
Szczyt drewniany pełny

Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb
WYKOŃCZENIE
Drewno

Kolory standardowe

Kolory niestandardowe

Szeroki wybór kształtu szczytów oraz kolorów drewna

              Buk                                Jasny dąb

Jasny dąb palermo

Sonoma 
tabac

Klon

ŚliwkaDąb 
palermo
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