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A megfizethető otthonápolási ágy



Dali -  A megfizethető 
otthonápolási ágy

Távirányító, külön 
letiltható funkciókkal

185 kg biztonságos terhelhetőség, 
elektromos mozgatású 4-részre 
osztott fekvőfelület

Karbantartást nem 
igénylő Linak motorok

Oldalrácsok védőmagassága 
kb. 38 cm

Az ágy felépítése miatt, az összes 
betegemelővel jól megközelíthető

Magas minőségű és tartós
TENTE kerekek

Helytakarékos,
szállításhoz vagy 
tároláshoz 
szétszedhető

Távirányító,
külön letiltható 
funkciókkal

Lábradöntés
(anti-Trendelenburg
pozíció)

Alsó lábrész állítás 
fogasléccel (külön
rendelhető)

Előnyök

Minőség és hosszú élettartam 
A Dali ápolási ágy különösen stabil, így megfelel a 
mindennapos ápolás kihívásainak. Az ágy magas 
minősége és kevés karbantartást igénylő kialakítása 
miatt, a vásárlás utáni költségek a lehető 
legalacsonyabbak. 

Gazdaságossá
Az ár-érték arány ennél az ágynál kifejezetten jó. 
Ennek ellénre a felhasznált anyagok minőségén nem 
spóroltak tervezés során. Ez a Burmeier minőségen 
alapul filozófiájával is ellenkezne . Az ápolási ágyat 
egy szakember, szerszám nélkül tudja szétszedni és 
összerakni pár perc alatt.

38 cm-es védőmagasság 
Max. 16 cm magas matracok és felfekvés elleni 
matracok oldalrács magasító nélkül is elhelyezhetők 
az ágyban. A különböző magasító eszközök nagy 
plusz költséget jelenthetnek.

Részletek

Stabil oldalrácsok az 
ágy mindkét oldalán



Stiegelmeyer-Gruppe

Gyártó:
Burmeier GmbH & Co. KG 
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Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0 
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41 
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Dali otthonápolási ágy 

Tulajdonságok

• Fekvőfelület: 90 x 200 cm, 4-részre osztott, magasságállítás 32 - 72 cm között, 
a hát- és combrész emelése, valamint a magasság elektromosan beállítható

• A fekvőfelület döntésével lábra dönthető az ágy (Anti-Trendelenburg pozíció)
• Porfestett, fém ágyszerkezet
• Bükk színű ágyvégek és fa vagy fém oldalrácsok
• Távirányító, külön zárolható funkciókkal
• Biztonságos terhelhetőség: 185 kg

Cikkszámok és külső méretek

283947 Dali (fa oldalrácsok), hosszúság 218 cm, szélesség 101 cm                 

Kapaszkodó (alaptartozék)

Tartozékok
(külön rendelhető)

Az ágy az IEC 60601-2-52:2009 szabványnak megfelel.

Ágyhosszabbítás
(utólag is rendelhető)

Műbőr huzat az oldalrácshoz

Faburkolat az emelő motorok
eltakarásához (utólag is 
rendelhető)

Alsó lábrész emelés fogasléccel
(utólag is rendelhető)

Felszerelhető oldalrács 
magasító
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Forgalmazó:
Pro Klinimed XXI Kft. 
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Telefon: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
E-Mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu




