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Eenvoudige montage,
snel en zonder
gereedschap

Ons ILLICO bed zal bed-installateurs
verrassen dankzij de moderne, eenvoudige
en ultrasnelle montage.

Een modulair bed
naar wens

Het ILLICO bed is ontworpen als modulair
bed. Het is zeer eenvoudig om een derde
motor te installeren of te verwijderen of om
een manuele knieknik te switchen naar een
complete elektrische beenondersteuning.

Nieuw ontwerp voor
de oxide panelen 

Om een blijvende moderne uitstraling te be-
houden  en om de installatie van luchtma-
trascompressoren te vergemakkelijken,
hebben we de standaardpanelen van ons
bed opnieuw ontworpen en daardoor  zijn
ze zowel esthetisch als modern.

Illico
Het ILLICO-bed is een medisch bed dat zowel gemakkelijk
als snel te monteren is, en ook aanpasbaar is.

Het duurt slechts enkele minuten om het bed te installeren
of te upgraden van 2 naar 3 functies en vice versa.
Door de verschillende beschikbare configuraties kan 
u de panelen, onrusthekken en andere opties 
aanpassen aan uw behoeften.

grijs
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Elektrisch aanpasbare hoogte 
van 29 cm tot 82 cm

6
Van 2 naar 3 functies

(en vice versa) in een oogwenk!

5

Bevestiging van de onrusthekken,
eenvoudig en veilig

4
Monteren en demonteren van 

de panelen, snel en zonder gereedschap

3
Kwaliteitswielen met 

een manuele rem

21

3 4
1

5

2

Afstandsbediening met 3 functies,
eenvoudig en vergrendelbaar

Eenvoudige montage,
snel en zonder 
gereedschap

Scan de QR code en 
bekijk de presentatie 

video op Youtube
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Oxide panelen en houten onrusthekken Beech panelen en houten onrusthekken

“Wave” panelen en metalen onrusthekken
(standaard versie)

Beech panelen en metalen onrusthekken

ONRUSTHEKKEN & PANELEN

Metaal (standaard) ABS (optioneel)

LIGVLAK

2 functies (hoogte en rug),
manueel been gedeelte

VERSCHILLENDE FUNCTIES

3 functies : hoogte, rug en kniegedeelte 
elektrisch (ombouwbaar naar een volledig 
elektrische beensteun in enkele minuten)

3 functies : hoogte, rug en kniegedeelte volledig
elektrisch (ombouwbaar naar een elektrische

knieknik in enkele minuten)

Configureer uw ILLICO bed à la carte
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900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

ILLICO

Optionele centrale rem
op 4 wielen
op 2 wielen

op 2x2 wielen

Muur- en Deurbeschermers
(optioneel)

Transportset op wielen voor 
eenvoudige stockage (standaard)

Horizontale transportset
(optioneel)

TEVENS BESCHIKBAAR : 

• Optie B52 Serumhouder
• Optie bedverlenger van 20cm

Mogelijkheid om twee bedden
boven op elkaar te stockeren

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | bedden | 7
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Geleverd op een transportkit.
In enkele minuten is het bed volledig klaar voor gebruik.

900x2000x120
max. 20 kg

1020 2170 335/400 745/810 ja 83° -14,8° 14031,7°

Luna 2

Anti-trendelenburg

Het Luna 2 bed is een stijlvol, hoog kwalitatief
vierdelig elektrisch bed met een zelfoprichter, 
elektronische handbediening en houten 
onrusthekken over de gehele lengte. 

Het multi-aanpasbare vierdelige matrasplatform
voorziet in comfort en zorgt voor een correcte
houding van de gebruiker.

Tevens verkrijgbaar met een houten lattenbodem.
Al deze bedden worden standaard geleverd 
op een transportset.

beige

Hoogste positie
385 - Optioneel nachtkastje op 

wielen met uitschuifbaar werkblad

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
8
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Geleverd op een transportkit.
In enkele minuten is het bed volledig klaar voor gebruik.

900x2000x120
max. 20 kg

1015 2170 335/400 745/810 ja 83° -14,8° 14031,7°

Luna Basic 2

Hoogste positieAnti-trendelenburg

beige

Alle Luna bedden zijn verkrijgbaar met een houten lattenbodem

Het Luna basic 2 bed is een 3-motorige versie 
van het standaard Luna bed met gelijkaardige
functies uitgezonderd de knieknik en de 
afgewerkte beduiteinden.

Het beengedeelte kan manueel of elektrisch, 
indien men kiest voor de 4-motorige versie,
aangepast worden. Gebruiksvriendelijk in 
onderhoud in alle omgevingen.

Tevens leverbaar met een houten of metalen
lattenbodem. Al deze bedden worden standaard
geleverd op een transportset.

385 - Optioneel nachtkastje op 
wielen met uitschuifbaar werkblad

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | bedden | 9
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Geleverd op een transportkit.
In enkele minuten is het bed volledig klaar voor gebruik.

900x2000x120
max. 20 kg

1025 2180 205 615 ja 83° -14,8° 14031,7°

Transportkit

Anti-trendelenburg

beige

Het Luna 2 Ultra Low bed  is een vierdelig elektrisch
bed dat ideaal is voor gebruikers die
gedesoriënteerd zijn en daardoor geen 
stabiele houding kunnen aannemen in het bed.

Een combinatie van de laagste stand van het bed 
met een zachte uitrolmat beperkt het risico op 
verwondingen.

Luna 2 ultra low

Hoogste positie

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
10
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900x1900x120
(optie 

900x1950x120)
max. 20 kg

1075 2152 350 750 ja 78° 20° 13528°

Bedieningskast met 
vergrendelfunctie

Anti-trendelenburg

C48
antraciet

2030

Hoogste positie

Het 2030 bed  is een vierdelig elektrisch bed 
dat volledig kan gedemonteerd worden. 
Hoogte-laagte regeling met anti-trendelenfunctie 
en een manueel aanpasbaar voetengedeelte.

Alle functies zijn bestuurbaar vanuit de 
handbediening en beschikken over 
een vergrendelfunctie.

Optioneel verlengstuk van 100 mm beschikbaar.

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | bedden | 11
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012

Oxyde

ref. 8002365
45x45x80

VERMEIREN Oxyde slaapkamers bestaan uit 
elementen die naadloos op elkaar aansluiten 
qua design en kleuren. Van compleet bed tot nachtkastje,
tafel of kleerkast.. alles is op elkaar afgesteld om tot een
mooi, harmonieus geheel te komen.

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
12
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013

ref. 8002374

ref. 8002361
90x60x74

ref. 8002362
120x60x200

385 - Optioneel nachtkastje op 
wielen met uitschuifbaar werkblad

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | bedden | 13
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Opties

• Elektrisch bed met drie functies en knieknik
• Serum houder
• Onafhankelijke serum houder

900x2000x120
max. 20 kg

1035 2075 200 720 nee 65° 16° 13530°

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Alois
wit

Veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en een
huiselijk warm uitzicht. Een extra laag bed
ideaal voor patiënten met Alzheimer.  
Met een zeer lage minimum hoogte en 
een maximum hoogte tot 720 mm. 

Compatibel met de meest gangbare 
patiëntenliften.

Compleet met manipuleerbare
besturingshouder

Ook verkrijgbaar met metalen onrusthekken

14
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Aanpasbare zelfoprichter met
serumhouder die links of rechts kan

worden geplaatst.

Geleverd op een transportkit.
In enkele minuten is het bed volledig klaar voor gebruik.

900x2000x120
max. 20 kg

1035 2080 390 810 nee 70° -16° 13530°

Pratic
beige

Het Pratic bed is uitgerust met een elektrisch 
regelbaar hoofdgedeelte en een manueel 
regelbaar beengedeelte. Een eenvoudige druk op
het bedieningspaneel laat de gebruiker toe zichzelf
op te richten, tv te kijken of een maal te nuttigen.

Opties

• Gecentraliseerde rem
• Aparte serumhouder
• Dekenboog
• Eettafel
• ...

385 - Optioneel nachtkastje op 
wielen met uitschuifbaar werkblad

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | bedden | 15
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1200x2000x120
max. 20 kg

1330
1530

2080 370 805 nee 28,5° 70,5° -20,5° 240

Interval XXL
Het Interval XXL bed met 3 functies beschikt over elektrische
verstellingsmogelijkheden en is beschikbaar met een breedte
van 1200 of 1400 mm. Geleverd in een metalen kader en
matrassenbodem.    

Het gedeelte voor de benen is voorzien van een elektrische
aanpassing voor de knieën waar het voetgedeelte manueel 
regelbaar is.

Max. gebruikersgewicht:   240 kg.  

beige

Ook verkrijgbaar met metalen onrusthekken

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
16
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Versie: C, 2020-06 v3.0 
Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk,  
fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of  
met behulp van elektronische systemen worden  verwerkt, gekopieerd of verspreid.  
 
© N.V. VERMEIREN N.V. 2020



Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

Voorbehouden technische wijzigingen.

VERMEIREN 
Grensverleggend in mobiliteit

 
VERMEIREN Nederland B.V. 

Correspondentieadres: 
Vermeirenplein 1-15 

2920 Kalmthout 
 

Tel: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

website: www.vermeiren.co.nl 
e-mail: orders@vermeiren.co.nl 

Scootmobielen 
Scooters

Elektronische 
rolstoelen

Driewielers Badhulpen 
Nachtstoelen

Rollators 
Loophulpen

Manuele 
rolstoelen

Comfort

Kussens
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