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Kotihoitosänkyjen uusin 
sukupolvi

 domiflex   ® 3 



Uusi bock domiflex® 3 kotihoitosänkymallisto ottaa tärkeän 
askeleen tulevaisuuteen kohti parempaa kotihoitoa. 

Yli 100 vuoden kokemuksella olemme kehittäneet klassikko-
hoitosänkyjämme domiflex® ja domiflex® 2 ja yhdistäneet kaikki 
niiden hyvät ominaisuudet uuteen domiflex® 3 sänkymallistoon.

Jopa vakiomallissa on laajennettu korkeudensäätöalue
35–80 cm,  siinä on laajempi max. käyttäjäpaino jopa 155 kg 
ja siten suurempi turvallinen työskentelykuorma 190 kg. 

Voit valita kahdesta eri väristä: klassinen Steamed Beech 
eli pyökki (tilauksesta) tai moderni Sonoma Oak Light eli 
vaalea tammi (vakioväri).

 Kotihoidon uusi 
 standardi

Voidaan laskea 35 cm:iin: domiflex® 3 asettaa uudet 
standardit korkeudensäädölle ja mahdollistaa ergonomisen 
ja turvallisen sänkyyn menon- ja poistumisen.

Kaapelilla kytketty käsiohjain lukitustoiminnolla 
ja lukuisilla säätömahdollisuuksilla. Pehmeät 
painikkeet tarjoavat mukavan haptisen tuntuman 
ja turvallisen käsittelyn.

Valittavana kaksi väriä: Tässä kuvassa 
Steamed Beech.

Tulossa pian: HD-versio 
max.käyttäjäpaino 185 kg
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 domiflex® 3: ominaisuudet 

Laajennettu korkeudensäätöalue 35–80 cm 
ergonominen sänkyyn meno ja nouseminen 
sekä optimaalinen hoitokorkeus hoitajalle

Kattava valikoima lisävarusteita 
yksilölliseen hoitoon

Tilaa säästävä kuljetus- ja säilytysjärjestelmä 
yhdistettynä kevyisiin komponentteihin  
mahdollistaa helpon käsittelyn.

Uusi Click&Ready kiinnitystekniikka: Nopea ja 
helppo asennus ja purkaminen ilman työkaluja!

Valittavana kaksi vakioväriä: 
Sonoma Oak  ja Steamed Beech

Quality made in Germany



 domiflex®3: tekniset tiedot 

Saatavana pidennysosa 
220 cm pituuteen: 
Asennus ilman työkaluja!

Yhtenäiset SR3 sivulaidat 
takaavat optimaalisen 
turvallisuuden ja suojan
(SR2 optiona)

Alin korkeus 35 cm 
turvalliseen sänkyyn 
menoon ja poistumiseen

Kohottautumisteline
kolmio-otekahvalla

Kaapelilla kytketty käsiohjain 
lukitustoiminnolla ja lukuisilla 
säätömahdollisuuksilla

Kevyet komponentit ja uusi 
Click&Ready työkaluvapaa 
liitäntätekniikka takaavat nopean 
asennuksen ja purkamisen

4-osainen makuualusta
mukavilla puusäleillä
(alumiinisälepohja optiona)

Värit

Sonoma Oak Light Steamed Beech

domiflex® 3 
Mittatiedot

Ulkomitat 103 × 210.7 cm
Makuualusta 90 × 200 cm
Erikoismitat Makuualustan  

pidennys 220 cm

Korkeudensäätöalue 35–80 cm
Maavara > 15 cm

Painot
Max.käyttäjäpaino 155 kg
Max.kuormitus (SWL) 190 kg
Sängyn paino 78 kg
Painavin osa < 18 kg

Moottori
Roiskevesitiivis IPX4-luokan kosteussuojaus, 
korkealaatuinen kierrekaapeli roiske- ja 
taittumissuojalla, SMPS-pistokemuuntaja 
erittäin alhaisella turvajännitteellä tarjoaa 
suojan pistorasiasta tulevilta iskuilta.
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 Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla: 

Makuualustan pidennys 220 cm

Sisältää:
– Rungon pidennysosat työkaluvapaalla liitäntätekniikalla
– 220 cm pitkät sivukaiteet
– Makuualustan pidennysosa

+20 CM

Sivulaita SR2

Turvallinen ja läpinäkyvä

– Voidaan asentaa jälkikäteen milloin tahansa
– Turvallinen ja kätevä sänkyynmeno ja poistuminen
– Moderni muotoilu, hyvä näkyvyys
– Alastaittuva

Makuualustan pituuskompensaatio

mukava ja ergonominen istuma-asento ja 

painepisteiden vähentäminen

Virtsapulloteline Virtsapussinpidike
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 Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla: 

Kulmikas tippateline

Korkeussäädettävä 
tippateline

Tippateline 
kohottautumistelineeseen

Käsiohjain 
lisätoiminnoilla

Vuodevalo F

LED, 35 V/5 W
– Voidaan käyttää painamalla käsiohjaimesta

Käsiohjaimessa lisäksi Trendelenburg ja 

mukavan istuma-asennon säätö
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Kohottautumisteline



 Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla:

Nousutuki Sivulaidan korotus

Päätyjen puukotelointiSivulaidan pehmusteet Sivulaidan pehmusteet 
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Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstrasse 12
33415 Verl
Germany

Phone: + 49 (0) 5246 9205 0
Fax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
Email: info@bock.net
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