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SENGER OG MADRASSER
MØBLER OG NATTBORD
HYGIENEHJELPEMIDLER

SENGER

Wissner-bosserhoff
Vi tilbyr et bredt utvalg av pleiesenger fra Wissner-bosserhoff
Alle sengene er testet etter siste sengestandard
Det er 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
Både senger og nattbord kan leveres med antibakteriell overflate ved bestilling på min. 20 stk
Overflatene er 95 % sterile etter 180 minutter, dvs. større sikkerhet for både pasient og pleiere

side
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SENGER
SENTIDA 3

Art.nr. Beskrivelse

628010 Pleieseng Sentida 3

Vakker design med kontrastfarge på gavler og topp sengegrind
Vertikaldelt sengegrind for større sikkerhet og lettere inn- og utstigning
Sengegrind kan låses i tre nivå - maks høyde 40 cm
Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
Firedelt ergonomisk sengeflate
Større sikkerhet med fallforebyggende sengeflatehøyde på kun 25 cm
Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
Komfort - og liggesår forebyggende funksjoner
Sengeflate kan forlenges
Sentralbrems er standard
15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
Kan leveres med ulike tresorter etter kundens behov og ønske

Mål og vekt
Lengde

216 cm

Bredde

103 cm

Madrass-lengde

200 cm

Madrass-bredde

85 cm

Høyde sengeﬂate

25 - 80 cm

Løfteevne

225 kg

Brukervekt

190 kg

side
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SENGER
SENTIDA 3

Sikkerhet og komfort
Todelt sengegrind med fire høydenivåer
4 nivå av beskyttelse

4 fordeler

Ikke behov for beskyttelse

Ingen barrierer

1
De vertikaldelte sengegrindene har
en avrundet topplist i tre, i nederste
posisjon ligger grinden ca 10 cm
under madrassens overflate. Det
betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine
daglige oppgaver som stell og
pleie av pasienten eller for eks.
bytte av sengetøy.

2
For sikkerhet om natten kan det
være tilstrekkelig å kombinere lav
posisjon av sengen med øvre del
av sengegrinden i første høydenivå.
Med denne ”soft” løsningen unngås
unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir
redusert.

Soft beskyttelse

Orientering
Frihet for pasienten

3
Med øvre del av sengegrinden i
dette nivået, kan pasienten benytte
grinden som støtte for å komme ut
og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse

Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

4
Med sengegrindene i øverste nivå
oppnås maksimal sikkerhet for
pasienten.

Full beskyttelse

Sikkerhet

For madrasshøyde fra 12 til 18 cm

Oppfyller krav til sikkerhet i
ny standard IEC 60601-2-52

side
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SENGER
SENTIDA 3

Sengeflate for trykksårforebygging
Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling
er viktig for komfort samt for å forhindre
liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får
god sittekomfort og trykkfordeling.

55

37

20

88 cm

Komfort og forebygging
Pasient
Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp.
Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten,
samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

• Brukervennlig konsept
med klare symboler
• Forhåndsprogrammerte
funksjoner for å unngå
utilsiktede reguleringer
• Komfortstilling uten å
forlate sengen

Komfortstilling
Pleiepersonalet
Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er
praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte
personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg
gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.

• 3-modus betjeningspanelet kan
individuelt tilpasses den enkelte
pasient
• Forhåndprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid

Vedlikehold/
teknologi

Forebyggende
Gjennom Fowler-30° stilling med løfting
av knærne, forebygges liggesår. Dette
oppnås med en litt senket hodeposisjon
kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute
plassert under leggene).

side
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• Sengen har EPJ kabler som er
av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader
unngås
• Betjeningspanel og elektronikk
i ett, ikke behov for egen
elektronikk

SENGER
SENTIDA 3

25 cm

for fall-forebygging og sikker
posisjonering om natten

40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning
av seng i stolhøyde

Pasient
• Pasientens sikkerhet og komfort
ivaretas i alle posisjoner
• Pasienten kan forflytte seg
selv fra sengen
• Innebygget sengeforlenger
• Redusert risiko ved å senke
sengen til laveste nivå om natten
• Sengen stanser automatisk ved
40 cm høyde

Pleie

80 cm

for komfortabel og
ryggbesparende pleie

• Rask regulering til ønsket
sengeflatehøyde
• Sikker og effektiv
• Redusert risiko for at pasient skal
falle ut av sengen
• 80 cm høyde på sengeflate, korrekt
arbeidsstilling for pleiepersonalet

Intelligent håndkontroll med
automatiske og tidsbesparende
funksjoner.
Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en
intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll
med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver).
Håndkontrollen er lett å betjene for både
pasient og personale.

Integrert
låsefunksjon.

Håndkontroll
med tydelige
funksjoner.

side
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SENGER
MOVITA OG SENTIDA - KUNDETILPASSET DESIGN

Sengene kan leveres med kundetilpasset design, hvor man har mulighet til å velge farge, type gavler og kontrastfarge. Memoriana fargekombinasjoner er spesielt godt egnet til demente. Fargevalgene og utformingen
av gavler gir sengene et hjemmelig og pent uttrykk.
Senger med kundetilpasset design leveres kun på bestilling og mot pristillegg.
Ta kontakt for mer informasjon.

Sentida med Memoriana-møbler, gavl type G, fargekombinasjon Havana cherry og kontrastfarge Cacao.

Sentida med gavltype K og farge alder gold red.

Fargevalg

R4223
Lindberg Oak

R4601
R4801
E04 alder gold. red N05 walnut

R5184
A03 maple

R5313
B01 beech tinted

R5360
K02 Cherry

R5411
Wildbirne natur

R5681
Havana cherry

R5320
B00 natural beech

R5447
Cacao

Fargekombinasjoner Memoriana

R5184 maple
R5681 Havana cherry
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R5320 natural beech
R5313 beech tinted

SENGER
SAFE SENSE UTSTIGNINGSALARM

Integrert eller ettermontering
Tilbehør som passer til alle Wissner Bosserhoff senger
Kan ettermonteres på alle senger produsert i 2002 og senere

Automatisk nattlys
Natt lys tennes automatisk når pasienten går ut av sengen
Natt lyset slukker automatisk når pasienten legger seg
i sengen igjen

Alarmsystem med fleksibel timer
Regulerbar fra 0 sekunder (øyeblikkelig alarm) til 30 minutter
Varsling til vaktrommet tilpasset pasientens mobilitet

Større sikkerhet - mer frihet
Kortere response tid ved fall
Større sikkerhet på natt og helgeskift
Ideell i kombinasjon med Sentida lavseng
og vertikaldelte sengegrinder
Mindre forstyrrelse av pasient

side
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SENGER
MOVITA OG SENTIDA - TILBEHØR
Løftebøyle
e

Rotasjonstopp løftebøyle

Art.nr.

Beskrivelse

Art.nr.

628100

Løftebøyle WiBo

628105

Infusjonsstativ

Sengelampe for
or montering
på sengeﬂate

Art.nr.

Art.nr.

Beskrivelse
rivelse

628108

628110

Soluna 12 V

D-boks til sengelampe

Sengestige

Art.nr.

Beskrivelse

Art.nr.

628115

For enklere tilkobling

628120

side

34

SENGER
MOVITA OG SENTIDA - TILBEHØR
Støttegrep

Holder for håndbetjening

Art.nr.

Beskrivelse

628130

Holder håndbetjening Estetica

Art.nr.

Beskrivelse

628131

Holder håndbetjening Movita/Sentida

628125

Støttegrep

628135

Adapter for holder Sentida

628126

Holder støttegrep

628136

Adapter for holder Movita/Estetica

Polstring todelt sengegrind

Beskyttelsesnett todelt sengegrind

Art.nr.

Beskrivelse

Art.nr.

Beskrivelse

628142

Til hodeende

628144

Til hodeende

628143

Til fotende

628145

Til fotende

Polstring sengegrind

Fallmatte 5 cm tykk

Art.nr.

Beskrivelse

Art.nr.

628140

Til Movita og Estetica

628150

side
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MADRASSER
CELSIUS
Alle madrassene leveres med vesketett hygienetrekk av førsteklasses kvalitet. Trekket puster, er
flammehemmende, meget elastisk og føyer seg etter kroppens bevegelser. Dette betyr maksimal
liggekomfort og redusert fare for trykksår. Trekket kan autoklaveres eller vaskes på 95 grader.

• Celsius Helseskum er laget av et flammehemmende
viskoelastisk materiale med åpne porer, som gjør at
madrassen puster.

• Kroppens trykk og temperatur påvirker materialet
slik at skummet former seg etter kroppen og dermed
blir mottrykket jevnt fordelt over hele kroppen.

• Ryggsøylens korrekte stilling oppnås best ved hjelp
av Celsius Helseskum. I sideleie vil ryggsøylen
forbli i rett linje, i ryggleie vil den opprettholde sine
naturlige kurvaturer.

Celsius Helseskum bør brukes forebyggende og
anbefales til personer med:

• Fare for trykksår
• Rygg- og muskelsmerter
• Dårlig blodsirkulasjon
• Stive og ømme muskler
• Søvnproblemer
• Giktlidelser
• Fibromyalgi

Madrassen er bygd opp av 7 cm celsius skum
og 8 cm skum i HR 36 kvalitet
Art.nr.

Beskrivelse

622042

Overmadrass Celsius 200x80x7

622036

Overmadrass Celsius 200x85x7

622037

Overmadrass Celsius 200x90x7

622038

Madrass Celsius kombi 200x80x15

622041

Madrass Celsius kombi 200x85x15

622039

Madrass Celsius kombi 200x90x15

622056

Madrass Celsius kombi 220x80x15

622043

Madrass Celsius kombi 220x85x15

622062

Madrass Celsius kombi 220x90x15

side
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CELSIUS
Dobbel velvære,
avslapning og hvile

MADRASSER
SKUM
Alle madrassene leveres med vesketett hygienetrekk av førsteklasses kvalitet. Trekket puster, er
flammehemmende, meget elastisk og føyer seg etter kroppens bevegelser. Dette betyr maksimal
liggekomfort og redusert fare for trykksår. Trekket kan autoklaveres eller vaskes på 95 grader.

Art.nr.

Beskrivelse

622061

Madrass HR30 m/inkotrekk 120x70x10

622058

Madrass HR30 m/inkotrekk 160x70x10

622052

Madrass HR36 m/inkotrekk 180x80x13

622054

Madrass HR36 m/inkotrekk 180x85x13

622035

Madrass HR36 m/inkotrekk 180x90x13

622053

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x80x13

622055

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x85x13

622045

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x90x13

622059

Madrass HR36 m/inkotrekk 220x80x13

622047

Madrass HR36 m/inkotrekk 220x85x13

622048

Madrass HR36 m/inkotrekk 220x90x13

622044

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x100x13

622046

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x105x13

622049

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x110x13

622050

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x115x13

622051

Madrass HR36 m/inkotrekk 200x120x13

Madrassforlenger

NAV
Art.nr. Art.nr. Beskrivelse

622057 013673

Madrassforlenger m/inkotrekk
20x85x13
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MADRASSER
SLK I

Art.nr. Beskrivelse

622150 Madrass dynamisk SLK I

Dynamisk overmadrass for forebygging og behandling av trykksår
Anbefales inntil sårgrad 2
17 luftseller i polyurethane belagt nylon
Vekseltrykk - og statisk funksjon
CPR funksjon
Enkelt å innstille for pasientvekt fra 40 - 130 kg
Varsellampe tennes ved feil
Transportbag er inkludert

Mål og vekt
Lengde

200 cm

Bredde

90 cm

Høyde

14 cm

Maks brukervekt

side
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130 kg

MADRASSER
SLK II

Art.nr. Beskrivelse

622151 Madrass dynamisk SLK II

Dynamisk overmadrass for forebygging og behandling av trykksår
Anbefales inntil sårgrad 3
17 luftseller i høykvalitets polyurethane
Vekseltrykk - og statisk funksjon
CPR funksjon
Micro-Chip kontroll
Enkelt å innstille for pasientvekt fra 40 - 135 kg
Varsellampe tennes ved feil
Transportbag inkludert

Mål og vekt
Lengde

200 cm

Bredde

90 cm

Høyde

14 cm

Maks brukervekt

135 kg
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MADRASSER
SLK III

Art.nr. Beskrivelse

622152 Madrass dynamisk SLK III

Dynamisk helmadrass for behandling av trykksår
Anbefales inntil sårgrad 3
20 luftseller i høykvalitets polyurethane, 9 ventilerte
Vekseltrykk - og statisk funksjon
CPR funksjon
Micro-Chip kontroll
Cell-in-cell system
Enkelt å innstille for pasientvekt fra 40 - 195 kg
Varsellampe tennes ved feil
Transportbag inkludert

Mål og vekt
Lengde

200 cm

Bredde

90 cm

Høyde

21 cm

Maks brukervekt

side
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195 kg

MADRASSER
SLK PAIN & THERAPY

Art.nr. Beskrivelse

622154 Madrass dynamisk SLK Pain&Therapy

Dynamisk helmadrass for trykksår-/smertebehandling
Anbefales ved sårgrad 4
Pulserende trykk for smertefordeling
5 cm skuminnlegg i bunn
17 luftseller, i høykvalitets polyurethane, 9 ventilerte
Vekseltrykk og statisk funksjon
CPR funksjon
Micro-Chip kontroll
Enkelt å innstille for pasientvekt fra 30 - 135 kg
Varsellampe tennes ved feil
Transportbag inkludert

Mål og vekt
Lengde

200 cm

Bredde

90 cm

Høyde

19 cm

Maks brukervekt

135 kg
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KJEDEDYNER
SOMNA KJEDEDYNER

• Somna kjededyne er en dyne utviklet for å lindre
uro, angst og søvnvansker. Vektdynens funksjoner
er basert på vitenskapelige studier om tyngdens
beroligende innvirkning. Effekten blir at du kan
slappe av og få en bedre kvalitet på søvnen.

• Kjededynen har en 2-i-1-funksjon, dvs. en kjedside
og en vattert side. Med den vatterte siden mot
kroppen får man et dypt og behagelig trykk, og
med kjedesiden mot kroppen får man økt trykk til
stimulans. Hvilken side man velger å anvende mot
kroppen er individuelt.

• Kjededynen er konstruert for å være så lydløs og
sval som mulig. Ønskes mer varme går det ﬁnt å
kombinere med en vanlig dyne. Når man legger
dynen over skuldrene og la den forme seg etter
kroppen gir det en god ro.

• Kjededynens ﬂeksibilitet gjør at du kan brette den to
ganger hvis du vil ha mer vekt et sted på kroppen.

Vanlige anvendingsområder:
• Nevropsykiatriske diagnoser
• Psykisk helse
• Demens
• Hjerneskadede
• Søvnvansker
• Spastisitet
• Nevrologiske sykdommer
• Uro og angst
• Anoreksi/bulimi
• Eldre mennesker

SOMNA
Fremmer kroppsoppfatningen
Virker beroligende på sinnet
Positiv for konsentrasjonen

Art.nr.

Beskrivelse

Mål

622500

Somna kjededyne™ 4 kg

205 x 150 cm

622502

Somna kjededyne™ 6 kg

205 x 150 cm

622504

Somna kjededyne™ 8 kg

205 x 150 cm

622506

Somna kjededyne™ 10 kg

205 x 150 cm

622508

Somna kjededyne™ 12 kg

205 x 150 cm

622510

Somna kjededyne™ 14 kg

205 x 150 cm

622518

Somna kjededyne HD™ 15 kg 205 x 140 cm

622512

Somna kjededyne™ 3,4 kg

125 x 105 cm

622514

Somna kjededyne™ 5 kg

125 x 105 cm

622516

Somna kjededyne™ 1,5 kg

105 x 70 cm
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KJEDEDYNER
SOMNA KJEDETEPPER

• Somna kjedeteppe er et dagprodukt med samme
gode egenskaper som kjededyne med sine 2-i-1funksjoner, dvs. en kjedside og en vattert side.

• Med den vatterte siden mot kroppen får man et
dypt og behagelig trykk, og med kjedesiden mot
kroppen får man økt trykk til stimulans. Hvilken
side man velger å anvende mot kroppen er
individuelt.

• Kjedene i teppet følger kroppens konturer og
gir en omsluttende følelse som bidrar til økt
kroppsoppfatning. Effekten gir roligere og lettere
avslapning.

• Kjedeteppet er letthåndterlig og passer til å ha i
fanget eller legge om seg i sofaen eller i rullestol.

• Stoffet er slitesterkt og i en praktisk mørk gråfarge
som gjør at det kan benyttes uten trekk.

Vanlige anvendingsområder:
• Nevropsykiatriske diagnoser
• Psykisk helse
• Demens
• Hjerneskadede
• Søvnvansker
• Spastisitet
• Nevrologiske sykdommer
• Uro og angst
• Anoreksi/bulimi
• Eldre mennesker

SOMNA
Fremmer kroppsoppfatningen
Virker beroligende på sinnet
Positiv for konsentrasjonen

Art.nr.

Beskrivelse

Mål

622525

Somna kjedeteppe™ 4 kg

125 x 70 cm

622526

Somna kjedeteppe™ 5 kg

205 x 70 cm

622527

Somna kjedeteppe™ 7 kg

205 x 70 cm
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NATTBORD, SENGE-/LESEBORD

VITALIA
V
IT
ITA
TA
ALIA VT
VT4
T4 NA
NAT
NATTBORD
AT
TTBO
TBOR
RD

1092 NATTBORD

Nattbord med høydeog vinkel-regulerbar
bordplate, som kan
reguleres med en hånd.
Skuff og skapdør kan
brukes fra begge sider.

Nattbord med
høyderegulerbar bordplate,
skuff og doble skapdører
på begge sider. Leveres
som standard i bøkfinér.

Art.nr.

Art.nr.

628200

622020

Mål og vekt

Mål og vekt

Høyde

87 cm

Bredde

50 cm

Lengde

47 cm

Mål spiseplate
Høyde spiseplate
Hjul

55x37 cm
77-108 cm
50 mm

Høyde

97 cm

Bredde

42 cm

Lengde

52 cm

Høyde bordplate
Bordplate
Hjul

DIFFUSION SENGE-/
LESEBORD

1096 NATTBORD

Stabilt lesebord
med bordplate som
kan skråstilles for
bedre lesevinkel.
Lavt understell med
trinnløs høyderegulering av bordplaten. Sideplate
med fast vinkel.

Fleksibelt nattbord
som er enkelt å holde
rent. Fire solide hjul,
hvor av to kan låses.
Kan brukes på begge
sider av sengen.
Høyderegulerbar
bordplate som er lett
å løfte opp og ned.
Art.nr.

Art.nr.

662105

622019

Mål og vekt

67-101 cm
35x61 cm
50 mm

Mål og vekt

Høyde

61-94 cm

Høyde

Bordplate

60x40 cm

Bredde

42,5 cm

Sideplate

40x18 cm

Lengde

52 cm

Høyde bordplate
Bordplate
side
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Hjul

97 cm

67-101 cm
35x61 cm
50 mm

MØBLER

MØBLER
MEMORIANA - spesielt utviklet for demente

Forbedret orientering

Økt selvstendighet

Maksimal sikkerhet

Beboeren tilbys referansepunkter for
orientering i tid og rom. Integrering av
farger, former og objekter hjelper til å gi
i romfølelse - bekymringer og frustrasjoner blir redusert.

Jo mer selvstendig beboeren kan
bevege seg i sine omgivelser,
jo mindre belastning på pleiepersonalet. Funksjonelle møbler,
elementer som rekkverk og skap
med plexiglass i dørene fremmer den
dementes mobilitet og uavhengighet.

Pasientsikkerhet er av største
betydning. Lave pleiesenger med
vertikaldelt sengegrind, rekkverk
på møbler og vegger, samt visuell
orientering er hjelpemidler som gir
pasienter med demens større
grad av sikkerhet.
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MØBLER
MEMORIANA

Memoriania møbler er spesielt utviklet for pasienter med demens. Fargekombinasjoner med kontrastfarge gjør det
enklere for pasienten å orientere seg i rommet. Plexiglass i skap- og kommodedør sørger for at pasienten ser hva
som er innenfor. Speil kan skjules på baksiden av garderobeskapet, eller på innsiden av den tredje døren dersom
skap med tre dører velges. Den tredje døren som kan låses er beregnet for pleiere eller pårørende.

Art.nr. Beskrivelse

Art.nr. Beskrivelse

628205 Nattbord Vitalia VT 4 Memoriana

628208 Nattbord Memoriana med hyller

Høyde og vinkelregulerbar bordplate

Nattbord med tre hyller

Klaff skjules i nisje når den er nedfeldt

Høyde 65 cm

Skuff og dører kan åpnes fra begge sider

Bredde 45 cm

Høyde 86 cm

Dybde 45 cm

Bredde 53 cm
Dybde 45 cm
Mål klaff 37 x 56 cm

Art.nr. Beskrivelse

628220 Kommode Memoriana

Kommoden har to skuffer med plexiglass øverst
To skuffer nede, lås kan leveres som tilbehør
Høyde 80 cm
Bredde 122 cm
Dybde 50 cm
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MØBLER
MEMORIANA

3. dør

Art.nr. Beskrivelse

Art.nr. Beskrivelse

628215 Garderobeskap Memoriana med tre dører venstre

628210 Garderobeskap Memoriana med to dører

628218 Garderobeskap Memoriana med tre dører høyre

Garderobeskap med tre dører, lås på 3. dør

Garderobeskap med to dører

Plassering av 3. dør på høyre eller venstre side

Plexiglass i dører

Plexiglass i to av dørene

Speil kan monteres på baksiden av skapet

Speil kan monteres på innsiden av 3. dør

Høyde 200 cm

Høyde 200 cm

Bredde 100 cm

Bredde150 cm

Dybde 60 cm

Dybde 60 cm

Art.nr. Beskrivelse

628225 Knaggerekke Memoriana

Knaggerekke med tre kroker
Høyde 100 cm
Bredde 60 cm
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MØBLER
BELFORMA - harmoni og trivsel

For pasienter med behov for pleie blir soverommet et
sted for å sove men også det sentrale oppholdsrommet.
Av denne grunn er det viktig med hyggelige omgivelser
og individuell komfort.
Belforma møbler er utviklet for å møte disse behovene,
form og farge er designet for å gi en harmonisk
atmosfære.

De fleste av oss har to ønsker, bli eldre og samtidig
forbli ung.

Belforma stoler med fremskutt armlene er en effektiv
hjelp til å komme opp når kreftene svikter.

Harmonisk og solid konstruksjon kjennetegner
Belforma stolene.
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MØBLER
INNO-X MØBELSTOFF

Belforma stolene er trukket med Inno-x, som er et High Tech microfiber møbelstoff spesielt utviklet for bruk i
helseinstitusjoner, restauranter, hoteller, etc. Den største fordelen med INNO-X er rengjøringsvennlighet kombinert
med at stoffet er vanntett og pustende.
For å bevare Inno-x er det impregnert med en beis-og oljebestandig overflate, slik at væsker lett kan tørkes bort,
mens støv og smuss fjernes enkelt ved støvsuging. Inno-x leveres som ensfarget eller mønstret.
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MØBLER
BELFORMA

Belforma AL-K

Belforma HL-K

Belforma HS

Stol med lav rygg

Stol med høy rygg

Stol med høy rygg

Høyde 85 cm

Høyde 100 cm

Høyde 115 cm

Setehøyde 46 cm

Setehøyde 46 cm

Setehøyde 46 cm

Bredde 57 cm

Bredde 57 cm

Bredde 63 cm

Dybde 60 cm

Dybde 60 cm

Dybde 74 cm

Art.nr.

Beskrivelse

628500

Belforma stol AL- K

628505

Belrorma stol HL- K

628510

Belforma stol HS
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MØBLER
BELFORMA

Belforma HS-R

Stol med regulerbar rygg
Høyde 115 cm
Setehøyde 46 cm
Bredde 63 cm
Dybde 74-100 cm

Belforma HS-L

Belforma
fotskammel

Stol med regulerbar rygg
og leggstøtte
Høyde 115 cm
Setehøyde 46 cm
Bredde 63 cm
Dybde 74-100 cm

Belforma HS-2
To seters sofa med høy rygg
Høyde 115 cm
Setehøyde 45 cm
Bredde 106 cm
Dybde 74 cm
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Art.nr.

Beskrivelse

628512

Belforma stol HS-R

628514

Belrorma stol HS-L

628520

Belforma stol HS -2

628525

Belforma fotskammel

MØBLER
BELFORMA

Tavoli bord T-FS
Plass til rullestol mellom stolbein
Høyde 75 cm

Tavoli bord rund
Diameter bordplate 70 eller 80 cm
Høyde 75 cm

Art.nr.

Beskrivelse

628600

Tavoli bord TF-S 100 x 100 cm

628602

Tavoli bord TF-S 80 x 80 cm

628610

Tavoli bord rundt Ø 70 cm

628612

Tavoli bord rundt Ø 80 cm
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mangfold og muligheter

i-jobb
arbeidstøy & fritidstøy
emballasje
hjelpemidler
kantine & bageri
lager & logistikk
pulverlakkering

i- j o b b

trykk & profilering
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Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand
tlf 38 14 48 00 • rehab@varodd.no
www.varodd.no

