COMFORT BOX
HILO

COMFORT BOX HILO

KIES UW BOXSPRING

De Comfort Box HiLo voegt een extra dimensie toe aan de troeven van een boxspring:
een onzichtbaar hoog-laag mechanisme volledig geïntegreerd in het boxspring kader.
Een designmeubilair zonder visuele compromissen, maar met comfort en functionaliteit
in het hart van het ontwerp.

De Revor Comfort Box kan geleverd worden in vaste, elektrische en HiLo versie. Je kan
kiezen voor een vaste of elektrische box met hoogte 27cm of voor een HiLo box met hoogte
32cm → 80cm.

De boxspring heeft een uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v draagarmen. Bovendien
verhoogt de motorvrije onderwagen de toegankelijkheid en het reinigingsgemak.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
• De boxspring is mogelijk op afmetingen
90/100/180/200cm x 200/210cm
• Hoogte-variatie ligvlak (zonder matras):
+/- 32cm → +/- 80cm
• Veilig werkgewicht : 200kg (incl.matras)
• Het ligvlak is voorzien van een ventilerende anti-slip
doek met velcro stroken voor eventuele fixatie van de
matras
• De Comfort Box Hilo voldoet aan de hoogste normen In
de zorgsector
• Inclusief handbediening met fixatiehulp dmv magneet
• Inclusief wielen om bed te verplaatsen in de kamer
• Inclusief nachtlicht onder bed
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ELEKTRISCHE
BEDMANIPULATIES
RUGVERSTELLING

KNIEVERSTELLING

Rugverstelling tot 55°
met simultane hoofdknik

Knieverstelling tot 35°

HOOG/LAAG
VERSTELLING
Hoog-laag verstelling van
+/- 32cm tot +/- 80cm. Bij
het verstellen in deze positie
zal de boxspring altijd een
tussenstop voorzien op een
uitstaphoogte van ongeveer
40cm.

SLAAPPOSITIE
Deze verstelling kan gebeuren
via de handschakelaar,
hierdoor wordt het mogelijk
door één druk op de knop alle
ligvlakdelen horizontaal te
brengen terwijl het bed
zich naar de laagste positie
begeeft.

LEGS-UP POSITIE

RELAX/ZETELPOSITIE

ANTI-TRENDELENBURGPOSITIE

Voetzijde 10cm (3°) hoger dan
hoofdzijde.

ACCESSOIRES
SERUMHOUDER

BEDGALG

De serumhouder is 360°
verstelbaar en bevat een
haakje voor het ophangen
van een serum.

De bedgalg is 90°
verstelbaar en zwenkt
nooit buiten het ligvlak.

PRIJZEN
Voor andere lengtes en/of breedtes, vraag info bij uw dealer.
+ POTEN A/B/C/FUNDAMENTAL
VAST: SET (5ST) ELEKTRO: SET BASIC (4ST) HILO: SET BASIC (4ST)
COMFORTBOX VAST

COMFORTBOX ELEKTRO

MONO
LENGTE: 200CM

ZONDER MATRAS
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HOOFDBORD
DIRECTO, CLASSICO, UNI,
VITELLO DIRECTO, VITELLO
CLASSICO
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HOOFDBORD TORSO,
STRETTO, LINEA, KRIOS,
SIGNO, MONDRIAAN,
VITELLO SERIE
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NEERSCHUIFBARE
OPSTAHULP
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COMFORT AID SET:
SERUMHOUDER + BEDGALG
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