SAVOIR-V IVRE

Hoogte zijhek 60 cm
+ kleuraccenten groen

Hoogte zijhek 100 cm
+ kleuraccenten blauw

Hoogte zijhek 125 cm
+ kleuraccenten orange

Bijzondere kenmerken model Savior Vivre
• Eenvoudige bediening van de deuren met behulp van
een gepatenteerde kinderveilige sluiting
• Combinatiemogelijkheid met alle lattenbodems
• Optimale verstelmogelijkheid naar de juiste
verpleeghoogte, ook voor langere personen
• Het houten oppervlak is op een kindvriendelijke manier
behandeld (DIN 71-3 Veiligheidsnormen voor speelgoed)
• Persoons gewicht tot 150 kg mogelijk
• Talrijke toebehoren
• Professionele constructie, hoge mate van stabiliteit en
betrouwbaarheid
• In vele afmetingen leverbaar (tot 180 x 220 cm)
• Korte levertijden
• Vochtigheidsbescherming
• Zijhekhoogte van minstens 60 cm hoogte
(DIN/EN-Voorschrift) verkrijgbaar!

Hoogte zijhek 150 cm
+ kleuraccenten donker-lila
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Hoogte zijhek 170 cm
+ kleuraccenten blauw-lila

SAVOIR-V IVRE
technische gegevens
ligvlak
buitenmaat
100 x 200 cm
113 x 206 cm
90 x 200 cm (maat L)
103 x 206 cm
90 x 170 cm (maat M)
103 x 176 cm
65 x 155 cm (maat S)
78 x 161 cm
deuren
4-vleugelige vouwschuifdeuren
4-vleugelige vouwschuifdeuren aan weerzijden
270 graden vouwdeurtjes
270 graden vouwdeurtjes aan weerzijden
sluiting van de deuren
patentsluiting
patensluiting metalen uitvoering
patentsluiting II
patentsluiting III
patentsluiting IV
ligvlakhoogte (exl. matras)
34-104 cm elektrisch
hoogte zijhek
totale hoogte
60 / 70 cm
110 cm
100 / 110 cm
150 cm
voor maat 90 x 170 cm
125 / 135 cm
175 cm
voor maat 90 x 170 cm
150 / 160 cm
200 cm
170 / 180 cm
220 cm
andere afmetingen en uitvoeringeen op aanvraag
inlegraam
niet verstellbaar
mechanisch verstelbaar
elektrisch verstelbaar
Anti-/Trendelenburgfunctie
chassis
4 wielen met vastzetrem (kunststof)
4 beukenhouten wielen
voet uitsparing aan de lange bedzijde (hoogte: 8 cm)
houtsoort
grenen
beuken
matrassen
Koudschuim RG 35
Binnenvering
Reha-Star Plus (naar fase 2)
Reha-Star II (naar fase4)
incontinentie hoes
• = basis

z.m. = zonder meerprijs

Onze skai-polstering is in
vele kleuren verkrijgbaar!
U kunt een selectie vinden
op onze website:
www.savi.de
skai-bekleding

Artikel-Nr.
bij bestelling maat opgeven
bij bestelling maat opgeven
bij bestelling maat opgeven
bij bestelling maat opgeven

99.750
99.704
99.704BEID

•
+
+
+

40100003
99.033
99.034
99.034A

•
+
+
+
+
•

110.50.504.99101
150.50.504.99101
175.50.504.99101
200.50.504.99101
220.50.504.99101

99.030
99.200

+
•
+
+

99.887
99.886
99.830

+
+
z.m.
z.m.
•
+
+
+
+
+

99.031.2
99.031.3.PLUS
99.031.3.ZWEI
99.031.3ZA50

p.o.a. = prijs op aanvraag

+ = opties

technische gegevens
kleuraccenten
natuur
90.100
Beispiefarben lose Polsterung
geel
90.128
orange
90.204
blauw-lila
90.405
donker-lila
90.406
blauw
90.515
groen
90.618
toebehoren
(kinder) naam op de lange bedzijde
spijlen in kleur passend bij het kleuraccent
lexaan i.p.v. spijlen
opening tbv slang doorvoer
99.840
externe deurbeveiliging (onder) aan de bedzijde
99.706
infuusstandaard
99.802
Bedgalg
99.820
netdak
aanpassing aan een dakschuinte
matrasbeugel tbv fixatie
99.891
versterking van het inlegraam
99.892
onderhoudset voor hout
99.880
Polstering
polstering met motief Greta, 50 cm
99.050GRETA
polstering met motief Paul, 50 cm
99.050PAUL
polstering met motief Paula, 50 cm
99.050PAULA
skaibekleding 50 cm hoogte
99.051
skaibekleding 100 cm hoogte
99.051.100
vaste skaibekleding
99.051.FEST
vaste skaibekleding met vinyl paneel
99.051.FEST
randen polstering
99.052
• = basis

z.m. = zonder meerprijs

p.o.a. = prijs op aanvraag

z.m.
z.m.
z.m.
z.m.
z.m.
z.m.
•
z.m.
z.m.
p.o.a.
p.o.a.
+
+
+
+
p.o.a.
+
+
+
+
+
+
+
+
p.o.a.
p.o.a.
+
+ = opties
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SAVOIR-V IVRE
Kenmerken van Savoir-Vivre

• Hoogte zijhek van 60 cm - 170 cm of
andere afmetingen op aanvraag
• Elektrisch lighoogte verstelling
van 40 cm - 80 cm
• 4-vleugelige vouwschuifdeuren

Sluiting van de deuren:
Hoogte zijhek

• 60 cm			
• 100 cm			
• 125 cm			
• 150 cm			
• 170 cm			

• 4 wielen met vastzetrem (optie)
• Patentsluiting

Hoogte deuren Totale hoogte
• 70 cm		
• 110 cm		
• 135 cm		
• 160 cm		
• 180 cm		

•
•
•
•
•

110 cm
150 cm
175 cm
200 cm
220 cm

• Lexaan/polycarbonaat (optie)
• Kleuraccenten naar keuze
Externe deurbeveiling aan de lange bedzijde
(Optie)

Voet uitsparing:

Totale hoogte:
î 110 cm î 150 cm î
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175 cm

î

200 cm

î

220 cm

Voet uitsparing (hoogte 8 cm)
aan de lange bedzijde (Optie)
(andere afmetingen op aanvraag)

SAVOIR-V IVRE

ID: 19735
4 wielen
met vastzetrem (Kunststof)

ID: 16662
Compleet lexaan

ID: 18384
2 x Patentsluiting IV
ID: 17448
Kleurrijke spijlen

ID: 18579
Wit gebeitst

ID: 17488

Voet uitsparing

ID: 19059
Element met houten paneel

ID:18454
Laden

ID: 19064
Hooft- een voeteneinde met houten paneel
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SAVOIR-V IVRE
Vaste Polstering:
Meer informatie over de verschillende bekledingsopties
zie pagina 61.

ID: 18629

ID: 17150
ID: 19833

ID: 17098

ID: 19140
ID: 19037

ID: 17082
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SAVOIR-V IVRE

Geïntegreerd vinyl paneel:
Het ingebouwde vinyl paneel past naadloos in de vaste skaibekleding,
en bied dus een vergelijkbaar dempend effect als
de ingebouwde polstering.
Bovendien heeft het kind zicht naar haar omgeving
en de ouder/verzorgende zicht op kind.

ID: 19778

Onze skai-polstering is in
vele kleuren verkrijgbaar!
U kunt een selectie vinden
op onze website:
www.savi.de
skai-bekleding

ID: 19931

ID: 19931

ID: 17934
ID: 19593

ID: 18542
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