
Sengeramme 

3-60

Sengerammen er funksjonell, stabil og sikker og settes sammen av gavler og faste 
sengesider eller integrerte sengegrinder, alt etter behov. Gavlene er forberedt for 
montering av integrerte grinder og gir sikker funksjon og riktig låsning i øvre stilling. 



SENGERAMME

Sengeramme etter behov
Sengeramme 3-60 benyttes ved madrasshøyde  
maks 14 cm.

Sengeramme leveres også i en høy modell, 4-40, som 
benyttes ved madrasshøyde opp til 22cm

Sikker sengeramme med integrerte grinder 

Elegant sengeramme i moderne design, for pleie-
situasjoner som krever en sikker og funksjonell 
grindløsning. Grindfunksjonen er integrert i gavlene 
og grinden fungerer som langside i nedfelt stilling. 
Grinden festes i gavlenes aluminiumstolper. Dette 
gir en meget pålitelig og kraftig grindfunksjon, 
en løsning som gir trygghet for både brukere og 
personale. Grindene er utstyrt med en automatisk 
sikkerhetslås, som hindrer at brukeren ufrivillig kan 
senke grinden. Midtmontert utløsermekanisme for 
frigjøring og senkning.  

Om sengen skal forlenges må grindene byttes ut til 
lengre type.

Materiale

Gavlene er produsert i tre og aluminium. 
Grindene produseres i massivt tre som i 
produksjonsprosessen limes på en spesiell måte for 
maksimal styrke og holdbarhet.  
Lakkert med vannbasert UV-lakk.

Rengøring 

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige  
rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Testet og CE-merket ihht 
sengenorm EN 60601-2-52.

SPESIFIKASJONER 
Spesifikasjon Pakn. Strl. Varenr. 

Gavler 3-60 
bøk Par

b 80 cm 4570801
b 90 cm 4570901
b 105 cm 4571051
b 120 cm 4571201

Gavler 4-40 
bøk

Par

b 80 cm 4580801
b 90 cm 4580901
b 105 cm 4581051
b 120 cm 4581201

Sengeside 
bøk

Par
l 180 cm 4961801
l 200 cm 4962001
l 210 cm 4962101

Integrert 
grind 3-60 
bøk

Par
l 180 cm 4981801
l 200 cm 4982001
l 210 cm 4982101

Integrert 
grind 4-40 
bøk

Par
l 180 cm 4991801
l 200 cm 4992001
l 210 cm 4992101
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