
Technické údaje Illico

900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

Různá čela, různé bočnice

Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.

VERMEIREN
Nové obzory v oblasti mobility

Vermeiren ČR s.r.o

Nádražní 1387/132
702 00 Ostrava 1

Tel: +420 735 729 055

www.vermeiren.cz - info@vermeiren.cz
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* hmotnost bez bočnic, tyče a pacientské hrazdy. Může dojít k odchylkám v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg)

Technické změny vyhrazeny.

Co se týče kvality, lůžko Illico splňuje nejvyšší normy jakosti 
certifikovaných zkušebních ústavů ve většině evropských zemí.

Vaše záruka kvality

Lůžko Illico se standardně dodává s plnými čely 
z lamina v barevě ořechu, s kovovými bočnicemi 
a kovovým děleným roštem.

Rošt lůžka je dostupný 
také v plastovém provedení
pro snadnou dezinfekci.

Kovové bočnice se snadno (de)instalují a snižují pouze jedním
zatažením páčky. Dřevěné bočnice se snadno (de)instalují 
a snižují stisknutím tlačítka a jsou doplněné plastovými kryty 
na koncích.

Illico
Elektrické rehabilitační lůžko 

ideální pro domácí péči

Nové obzory v oblasti mobility
Obrázky jsou pouze ilustrativní. Určité vlastnosti mohou být volitelné.



•elektrické nastavení pomocí dálkového ovladače

- výšky roštu matrace: 298 mm až 828 mm

- hlavové části

- stehenního segmentu
(segment lýtek lze nastavit manuálně)

•velikost matrace 900 mm x 2000 mm

•dálkové ovládání s funkcí zámku

•maximální zatížení 170 kg (pacient a matrace)

•dva páry bočnic

•tyč pro pacientskou hrazdu lze umístit vlevo nebo vpravo

•každé ze 4 kol lze samostatně uzamknout

•různá provedení bočnic a čel

•snadná (de)montáž bez použití nářadí

Robustní kolečka
s brzdou

Snadná (de)montáž
bočnic a čel

Dálkový ovladač
s funkcemi zámku

Illico

S lůžkem Illico již nebudete
hledat šroubováky či imbusové
klíče. Montáž či demontáž 
tohoto lůžka zvládne jedna
osoba, a to během několika
minut. Sundejte bočnice, čela,
odpojte rám lůžka a máte 
hotovo.

Tyč pro pacientskou hrazdu
lze umístit na levé nebo pravé 

straně lůžka. Popruh lze nastavit
na požadovanou výšku.

4 polohovací zarážky matrace 
(2 v hlavové části a 2 v nožní části) 
udržují matraci v dokonalé poloze.

Dálkové ovládání disponuje dlouhým 
prodlužovacím kabelem, aby jej bylo 

možné umístit kdekoliv na lůžko.

Jediným stisknutím 
tlačítka dojde 

k uvolnění bočnic.

Segment lýtek lze manuálně 
zvednout do požadované polohy.

SNADNÁ (de)montáž 
bez potřeby nářadí!

Velké šrouby pro snadnou 
(de)montáž

Popruh pro manuální nastavení
lýtkového segmentu

Snadné rozložení lůžka 
bez potřeby nářadíKomfortní a praktické 

rehabilitační lůžko


