
Dekoracyjne szczyty zakrywające siłowniki
      Obniżona pozycja leża
Cztero-kolumnowa konsktrukcja - zwiększona stabilność łóżka
      Kompaktowe wymiary - długość łóżka wynosząca 214cm
Obniżona pozycja poręczy bocznych - większy komfort w trakcie 
      wstawania i siadania na łóżko
 Sterowane za pomocą ergonomicznego pilota
      Możliwość transportu na tzw.  „adapterze transportowym”
 Maksymalne obciążenie robocze: 215kg
       2 lata gwarancji

Taurus
low lux
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Podstawowe cechy
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Taurus

215kg

Low Lux

PORĘCZE BOCZNE
Poręcze na pełną długość są standardowym wyposa-
żeniem łóżek rehabilitacyjnych. Istnieje możliwość 
zwiększenia standardowej wysokości poprzez 
zastosowanie dodatkowej zwyżki do poręczy. 

Podstawowe wymiary

Szerokość x długość całkowita              105 x 214cm               

Szerokość x długość leża                         90 x 200 cm               
Regulacja sekcji 

pleców
Regulacja sekcji
uda i podudzia

Funkcja
Autokontur
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Regulacja 
wysokości
19-61cm

0 0

0
0

ADAPTER TRANSPORTOWY
Adapter transportowy to opracowany 
przez nas system do transportu łóżek. 
Pozwala on na wygodne i bezpieczne 
ich przewożenie łóżek a także ułatwia 
ich wprowadzenie do pomieszczeń, w 
których maja się znajdować.

Max. obciążenie robocze        
                 robocze                             

SZCZYTY
Szczyty wykonane
z płyty laminowanej 
oraz litego drewna 
bukowego.

2 LATA 
GWARANCJI

*      Standardowe kolory w ciągłej sprzedaży 
**    Czas oczekiwania na kolory niestandardowe wynosi 3 tygodnie, poniżej 5 sztuk będzie doliczana opłata
WIZUALIZACJA ŁÓŻKA JEST GRAFIKĄ POGLĄDOWĄ, SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA ORAZ WYPOSAŻENIA ZAWSZE SĄ INDYWIDUALNIE USTALANE Z DZIŁAEM HANDLOWYM
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Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb
Szeroki wybór kolorów drewna

D381 SE Buk D9103 PR Jasny Dąb

Taurus 2  LUX LOW jest dostępny także w wersji z leżem z drewnianymi lamelami

PILOT
Ergonomiczny kształt pilota 
zapewnia wygodną obsługę ręką 
i dostęp do wszystkich funkcji 
regulacji łóżka. Pilot posiada 
możliwość blokady poszczegól-
nych funkcji leża.
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