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Senger og tilbehør

Combiflex
- pleieseng med drenasjeleie
Combiflex tilhører samme serie som vår Belluno 4 seng, men med ett annet understell som tillater drenasjeleie 
(trendelenburg/anti-trendelenburg). Sengen leveres komplett med endepanel og sidegrinder i tre og i fargene 
Havanna (som avbildet) eller bøk, samt med løftebøyle.

Combiflex oppfyller de aller nyeste krav til pleiesenger og leveres med 24V motorsystem. Sengebunnen er den 
samme lamellbunnen som benyttes på Medema sengen.
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Belluno 4 
- vår populære pleieseng
Vår standardseng basert på vår tidligere bestselger Medema-sengen.
Belluno 4 er utstyrt med Bocks 24V motorløsning og tilfredsstiller de seneste normkrav til
pleiesenger. Leveres standard med 4-delt liggeflate med dynamisk rygg, lamellbunn, integrerte sidegrinder,
løftebøyle og låsbare hjul. Kan også leveres med sentralbrems, og et stort utvalg av tilbehør.

Belluno 4
Madrassmål 90 x 200 cm
Høyderegulering 36-80 cm
Maksimal brukervekt 165 kg
Utvendige mål 103 x 213 cm

Leveres nå i standard farge Havanna, men kan også 
leveres i farge bøk.

Combiflex
Madrassmål 90 x 200 cm
Høyderegulering 38-81 cm
Maksimal brukervekt 185 kg
Utvendige mål 103 x 213 cm

Varenr Varenavn
5100-1034 Belluno 4 uten sentralbrems bøk
5100-1043 Belluno 4 med sentralbrems bøk
5100-1037 Belluno 4 uten sentralbrems Havanna
5100-1036 Belluno 4 med sentralbrems Havanna

Varenr Varenavn
5100-1160 Combiflex uten sentralbrems, bøk
5100-1161 Combiflex med sentralbrems, bøk
5100-1162 Combiflex uten sentralbrems, Havanna
5100-1163 Combiflex med sentralbrems, Havanna
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Practico har integrert sjokk-/antisjokkleie og
god tilgang for personløfter. Meget lav høyde og delte 
sidegrinder gjør denne godt egnet for demente.

Practico 25/80 Lav seng
Vår high-end modell for de som etterspør noe mer enn standard, høyderegulerbar 25-80 cm.
Practico 25/80 er utstyrt med Bocks 24V motorløsning og tilfredsstiller de seneste normkrav til pleiesenger.
Leveres standard med 4-delt liggeflate med dynamisk rygg, lamellbunn, integrerte delte sidegrinder og
sentralbrems. Et meget stort utvalg av tilbehør er tilgjengelig. Leveres også i lengde 220 cm (varenr 225-D363).

Pratico 25/80 
Madrassmål 90 x 200 cm
Høyderegulering 25-80 cm
Maksimal brukervekt 185 kg
Utvendige mål 105 x 210 cm

Domiflex 185 kg
- prisgunstig seng med høy brukervekt
Dette er vår rimeligste seng, godkjent for brukervekt opptil 185 kg. 4-delt liggeflate, elektrisk justerbar.
Domiflex 185 leveres standard med integrerte sidegrinder, lamellbunn, løftebøyle og 24V motorsystem etter 
nyeste standard for pleiesenger. Stort utvalg av tilbehør!
Standardfarge: Havanna, andre farger på bestilling.

Domiflex 185 kg
Madrassmål 90 x 200 cm (alt. 100x200 cm )
Høyderegulering 41-81 cm
Maksimal brukervekt 185 kg
Nettspenning 230V

Driftsspenning 24V

Varenr Varenavn
5100-1164 Practico 25/80 farge Havanna
5100-1039 Practico 25/80 farge bøk

Varenr Varenavn
5100-1038 Domiflex 185, 90x200 cm
5100-1165 Domiflex 185, 100x200 cm



4

S
en

g
er

 o
g

 t
ilb

eh
ø

r

Practico Ultra Lav 9,5-80 cm
- spesialseng for ekstra lav høyde

• Lav seng med mulighet for gulvnær 
soveposisjon

• Gir høy sikkerhet f.eks. for personer 
med motorisk urolig søvn -   
uten fiksering

• Enorm høyderegulering fra 9,5-80 cm
• Høy stabilitet i alle høyder
• Enkel tilgang for pasientløftere
• Komfort sitteposisjon
• Personvekt opptil 185 kg
• Leveres med integrerte sidegrinder
• Integrert sengeforlenger til 220 cm

Practico Ultra Lav
Mål liggeflate 90 x 200 cm
Høydeliggeflate 9,5 cm
Høyderegulering  9,5-80 cm
Høyde sidegrinder 39,5 cm
Maksimal brukervekt 185 kg
Sikker belastning 220 kg
Totalvekt 165 kg
Utvendige mål 105,5 x 240 cm*

* (kan forkortes til 230 cm ved transport)

Varenr Varenavn
5100-1166 Pleieseng Practico UltraLow 9,5-80 bøk 90x200 185 kg
5100-1167 Pleieseng Practico UltraLow 9,5-80 valnøtt 90x200 185 kg
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adi.lec 220 kg

En meget god seng for de litt tyngre 
behov, brukervekt opp til 220 kg. 
4-delt liggeflate, elektrisk justerbar. 

adi.lec 220 leveres standard med 
integrerte sidegrinder, lamellbunn 
med justerbar fasthet og 24V  
motorsystem etter nyeste standard 
for pleiesenger.

Standardfarge: bøk

Stort utvalg av tilbehør!

adi.lec 220 kg
Madrassmål: 100x200 cm (alt. 100x220 cm)
Høydejustering: 40-81 cm
Maks brukervekt: 220 kg
Nettspenning: 230V
Driftsspenning: 24V

adi.lec 280 kg

adi.lec 280
Madrassmål: 120x200 cm (alt. 120x220 cm)
Høydejustering: 40-81 cm
Maks brukervekt: 280 kg
Nettspenning: 230V
Driftsspenning: 24V

En meget god seng for de tyngste 
behov, brukervekt opp til 280 kg. 
4-delt liggeflate, elektrisk justerbar. 

adi.lec 280 leveres standard med 
sentralbrems, integrerte sidegrinder, 
laminert bunn med perforering og 
24V motorsystem etter nyeste 
standard for pleiesenger.

Standardfarge: bøk

Stort utvalg av tilbehør!

Varenr Varenavn
5100-1168 adi.lec 220,100x200 cm
5100-1169 adi.lec 220,100x220 cm

Varenr Varenavn
5100-1170 adi.lec 280, 120x200 cm

Senger for høy brukervekt
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Verona 310
Nattbord med høyde- og vinkelregulerbart sidebord, 
gjennomgående skuff og skap for bruk på begge sider 
av sengen.
Leveres standard i fargene Havanna eller bøk, tilpasset 
sengene.
Er utstyrt med låsbare hjultrinser.
Utvendige mål (HxBxD): 87x53x45 cm 
Høyde sidebord: 78 - 106 cm

Small Server
Et enkelt og stabilt senge-/lesebord med vinkeljusterbar 
plate.
Høydejusterbart 71 - 100 cm 
Mål bordplate: 60x39 cm
Leveres standard i fargene Havanna eller bøk, tilpasset 
sengene. 
Er utstyrt med låsbare hjultrinser.

Server 300
Et meget elegant og stabilt senge-/lesebord med 
vinkeljusterbar plate pluss ett fastfelt. Høydejusterbart 75 - 
108 cm med gassfjær. 

Leveres standard i fargene Havanna eller Bøk, tilpasset 
sengene. Er utstyrt med låsbare hjultrinser.
Utvendige mål (BxD): 83x45 cm

Varenr Varenavn
5100-1171 Nattbord Verona 310 farge Havanna
5100-1172 Nattbord Verona 310 farge bøk

Varenr Varenavn
5100-1173 Senge-/lesebord Server 300 farge Havanna
5100-1174 Senge-/lesebord Server 300 farge Bøk

Varenr Varenavn
5100-1051 Senge-/lesebord Small Server farge Havanna
5100-1052 Senge-/lesebord Small Server farge Bøk
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Notat:



Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - tlf 67 06 49 00 - firmapost@medema.no - www.medema.no
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