
Arcona barneseng
Sengen som tilpasses brukers behov

Seng med fast høyde og hjul. Leveres i alle mål. Seng med polstring på hele innsiden. Leveres i ønsket 
farge/motiv, høyde og tykkelse.

Seng med faste ben, høye grinder og oppbevaringsskuffer 
under sengen.



Arcona barneseng er en fleksibel seng med mange muligheter. Den leveres både med og uten elektriske 
funksjoner. Sengebunnen og treverket tilpasses slik at det dekker brukers behov og passer inn i rommet sengen 
skal stå i. Vi tilbyr rask levering selv med spesialløsninger.

Seng med elektrisk hev/senk Seng med elektrisk hev/senk og elektrisk hjertebrett

Seng med faste ben Seng med elektrisk hev/senk,  elektrisk hjertebrett og drenasjeleie

Seng med faste ben og skuffer Seng med faste ben og hjul



GRINDLØSNINGER:
Grindene på sengen leveres med ulike løsninger for åpning.
Standardløsningen er 60 cm høye sidehengslede grinder med åpning på en langside.
Madrassmål, høyde på grindene, antall sider med åpning, løsning for grindåpning, innfelt plexiglass tilpasses ut 
fra brukers behov. 

SENGEPOLSTRINGER:
Polstringer til Arcona barneseng lages etter mål og brukers ønsker med hensyn til funksjon, farger og stoffvalg. 
Kan dekke hele innsiden, over kanten eller valgfri høyde.
Vi bruker skumplast trukket med bomull, skai eller nirox.
Standard lages polsteret heldekkende og trukket med blått bomullsstoff, men det er også mulig å få det laget 
med barnemotiv eller i andre farger.

Std. sidehengslet grind Underhengslet grind Foldedører

Plexiglass i grindene Sidehengslet med faste felt på sidene Seng med faste ben, skuffer og en 
kombinasjon av sprinkler, plexiglass og 
polstrede plater.

Std. heldekkende Innside og over kanten Halv høyde

Heldekkende med halv høyde på dørene Skaitrekk



Andre spesialløsninger vi kan levere:

Leverandør:
Øvrebø Rehabilitering AS

Telefon:  32 24 42 50
Epost:   firmapost@ovrebo.no
Web:   www.ovrebo.no
Adresse:  Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN

Produktinformasjon

Tekniske data

Sengeløfter

Min. høyde u/madrass 35 cm

Max. høyde u/madrass 99 cm

Løftekapasitet 150 kg

Motor 24V Linak

Overflatebehandling pulverlakkert 

Sengegrind

Standard madrassmål 75 x 160 cm

Utvendig mål std. seng 82 x 167 cm

Standard grindhøyde 60 cm

Min. madrassmål 65 x 131 cm

Max. madrassmål 150 x 200 cm

Max. madrassmål 
m/drenasjeleie

80 x 180 cm

Spesialmål mellom min. og max.

Seng med faste ben fås i alle mål

Materiale lakkert bøk

Ekstrautstyr

Hjertebrett Elektrisk

Drenasjeleie Elektrisk

Madrass Med inkontinenstrekk (std) eller 
med bomullstrekk.

Polstring Innsiden av grindene (std) eller 
innside og over kant

Plexiglass i grind Spesialutførelser

HMS art.nr. Art.nr. Beskrivelse

147460 32300-1 Treverk til Arcona barneseng

034681 32301 Madrass til barneseng

150074 32303 Elektrisk hjertebrett

173980 32305 Arcona barneseng med faste ben

150073 32306 Elektrisk drenasjeleie

32307 Pristillegg avvik opptil 20 cm

32308 Pristillegg avvik opptil 40 cm

32309 Pristillegg avvik over 40 cm

32325 Pristillegg avvik over 100 cm

32310 Stellebord med skaitrukket plate

147459 32312 Barnesengløfter

32313 Pleksiglass i grindene (std. seng)

32314 Tillegg for malt seng

034439 32315 Polster til barneseng

32315S Polster til barneseng med skaitrekk

32315T Tillegg for ekstra høyt polster

32317 Nøkkelbryter til Arcona barneseng

32318 Pleksiglass for ettermontering (std. seng)

32320 Skyveslåe på topp av grind

32321 Tillegg for annen grindåpning

32322 Tillegg for åpning på 2 sider

32323 Tillegg for tette endegavler

32324 Tillegg for forsterket treverk

32326 Skuffer under seng med faste ben

Lekegrind. Lages etter mål. Trapp m/hjul og belastningsbrems. Lages 
etter mål.


