
Saatavana pidennysosa 
220 cm pituuteen: Asennus 
ilman työkaluja!

Yhtenäiset SR3 sivulaidat 
takaavat optimaalisen 
turvallisuuden ja suojan  

35 cm korkeus 
helpottaa siirtymisiä 
sänkyyn ja pois 

Kohottautumisteline 
kolmio-otekahvalla 

Haptinen 
käsiohjain 

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

4-osainen 
patja-alusta 

puusälepohja
patjan pidikkeet, 
selkäosan 
pituuskompen-
saatio ja 
hätälasku

domiflex 3 
Mittatiedot

Ulkomitat 103 × 210,7 cm
Makuualusta 90 × 200 cm

Erikoismitat Makuualustan   
pidennys 220 cm

Korkeudensäätö 35–80 cm
Maavara > 15 cm

Painot

Max. käyttjäpaino 155 kg
Max. kuormitus 190 kg
Kokonaispaino 78 kg

Painavin osa < 18 kg

Valmistajan tuotenumerot

GKV: 
Pflegekasse:

19.40.01.3044
50.45.01.1083

Moottorit

Roiskevesitiivis IPX4-luokan kosteussuojaus, 
korkealaatuinen kierrekaapeli roiske- ja 
taittumissuojalla, SMPS-pistokemuuntaja 
erittäin alhaisella turvajännitteellä.

Uusi bock domiflex® 3 ottaa ratkaisevan askeleen kohti tulevaisuutta ja parempaa kotihoitoa. Domiflex® 3 on paras hoitosänky kotihoitoon, niin 
apuvälineitä myöntäville tahoille kuin hoitajille ja hoidon tarpeessa oleville. Jopa vakiomallissa on laajennettu korkeuden säätöalue 35 - 80 cm, 
suurempi max käyttäjäpaino jopa 155 kg sekä suurempi turvallinen työskentykuormitus jopa 190 kg.

 

 Uuden sukupolven
 sängyt kotihoitoon.

Kaikki uuden bock domiflex® 3:n 
ominaisuudet löytyvät täältä:

 domiflex® 3 

 



Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Deutschland

 domiflex® 3 

 Edut 1. silmäyksellä: 

Myynti Suomessa:

Valittavana kaksi väriä 

   Klassinen: Pyökki
 Moderni: Sonoma Oak

Haptinen käsiohjain kaapelilla

Lukitustoiminnolla ja useilla säätömahdollisuuksilla 
Pehmeät näppäimet takaavat miellyttävän tuntuman 
Turvallinen kontaktin vahvistus

Korkeudensäätöalue 35 – 80 cm

Laajennettu korkeussäätöalue 35 - 80 cm 
Ergonominen ja mukava sänkyynmeno ja 
poistumiskorkeus 35 cm
Selkäystävällinen säädettävä  
työskentely-/ hoitokorkeus 80 cm asti

Laaja valikoima lisävarusteita

  Lisää mukavuutta: esim. pehmusteet 
  sivulaitoihin
  Lisää turvallisuutta:esim. nousutuki- ja  
 kohottautumisteline

Kuljetus- ja varastointijärjestelmä

  Tilaa säästävä kuljetus- ja varastointi-
järjestelmä sekä kevyet osat (painavin osa 17,9 kg) 
mahdollistaa helpon käsittelyn

Valmistajan t.nro: 880.02110

Telefon: +49 5246 9205 0 
Telefax: +49 5246 9205 25 
Internet: www.bock.net 
E-Mail: info@bock.net

Kokoaminen ilman työkaluja

  Työkaluton Click&Ready-liitäntätekniikka 
varmistaa nopean asennuksen ja 
purkamisen

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

puh:  +358 (0)9-350 76 310
Internet: www.campmobility.fi 
E-Mail: info@campmobility.fi




