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„Het verplegen van zieken is een van de moeilijkste

 beroepen. De drijfveer is mededogen, maar de uit-

voering komt alleen neer op kennis.“

Mary Adelaide Nuttung, eerste hoogleraar verpleegkunde, 1925

Een verpleegbed van bock is altijd het resultaat van synergie. 

Het interne onderzoeks- en ontwikkelingscentrum is hiervoor 

de basis. Hier komen competenties uit technologie, wetenschap, 

geneeskunde en zorg samen aan de ronde tafel. Een verpleeg-

bed moet zowel aan veel eisen als aan individuele behoeften 

voldoen. 

Daarom is er aan het begin van elke nieuwe ontwikkeling een 

grote vraag naar de toegankelijkheid van de optimale combina-

tie van individualiteit, functionaliteit en economie. Want alleen 

als er aan alles is gedacht, worden onze inspanningen zichtbaar 

in het resultaat van de dagelijkse zorgroutine – naar volle tevre-

denheid van zowel bewoners als verpleegkundigen.

Met vriendelijke groet,

Klaus Bock        
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Honderd jaar succesvolle bedrijfsgeschiedenis, honderd jaar 

ongebreidelde innovatiekracht – dat is waar Hermann Bock 

GmbH voor staat. Door de vele trendsettende ontwikkelingen en 

gepatenteerde oplossingen is ons bedrijf tot op de dag van van-

daag een visionair geworden in de zorgmarkt. Reeds in het begin 

van de jaren 70 begon de productie van roostervormige lattenbo-

dems zich te specialiseren in gezondheidsgericht liggen. De ont-

wikkeling en productie van een roostervormige lattenbodem met 

twee motoren werd gevolgd door het eerste in hoogte verstelbare 

elektrische verpleegbed in 1983. Hermann Bock biedt sinds 1992  

complete zorgfaciliteiten aan en is inmiddels uitgegroeid tot één 

van de toonaangevende producenten van gezondheidsbedden 

voor verpleging in de huiselijke omgeving en dag- en thuiszorg 

in Duitsland.

In de vestiging in Verl in Oost-Westfalen werken ongeveer 160 

medewerkers voortdurend aan de verdere ontwikkeling en opti-

malisering van hulpmiddelen, preventieve ligvlaksystemen en 

complete inrichtingsconcepten. 

„Technische vooruitgang is voor ons alleen innovatie als het ertoe 

bijdraagt dat mensen die zorg nodig hebben een betere kwaliteit 

van leven krijgen en daarmee hun levensvreugde kunnen ver-

groten. Zo denken en handelen wij bij de ontwikkeling van hoog-

waardige gezondheidsbedden. Wij gebruiken onze jarenlange 

ervaring en technische knowhow om producten te creëren die 

zijn afgestemd op de individuele behoeften van de te verzorgen 

mensen en de behoeften van het verplegend personeel en die 

de wettelijke normen ver te boven gaan. Dit resulteert in bedden 

met toegevoegde waarde: meer comfort, meer welzijn onder het 

aspect economie.“

Kwaliteit – Made in GermanyInnovatieve smederij bock
Met ideeën, kennis en de modernste productietechnologie kun-

nen wij onze aanspraken op het gebied van hoge kwaliteit, opti-

male veiligheid en het grootst mogelijke comfort bewijzen. 

Wij streven ernaar om met elke gezondheidsbevorderende 

innovatie door een verhoogd welbevinden bij te kunnen dragen 

aan een betere levenskwaliteit en aan een goed functionerend 

gezondheidssysteem – in het heden en in de toekomst. 

Hoogwaardige en economische producten horen bij bock. In ons 

eigen innovatiecentrum ontwikkelen onze ingenieurs bedsyste-

men die aan de eisen van de markt en aan de vraag voldoen. Pro-

totypes worden getest en er worden testprocedures voor risi-

coanalyse uitgevoerd. Op een productieoppervlakte van meer 

dan 11.000 vierkante meter is een modern machinepark met 

zowel laser-, buig- en robotlastechnologie als systemen voor 

elektrostatische poedercoatingprocessen beschikbaar voor 

serieproductie.

Fo
to

: D
an

ie
l R

ot
h

Fo
to

: D
an

ie
l R

ot
h

Fo
to

: D
an

ie
l R

ot
h

4 5



Speciale verpleegbedden

De unieke kwaliteit van de gezondheidsbedden van Her-

mann Bock is het gevolg van de combinatie van de uitge-

breide kennis verkregen door jarenlange ervaring als produ-

cent gekoppeld aan de modernste resultaten uit onderzoek, 

wetenschap en praktijk. Onze verzorgingsproducten voldoen 

daarmee aan de vraag van de patiënt naar zowel het grootst 

mogelijke comfort als een menswaardig leven. De hoogste 

Verpleegbedden

veiligheidsnormen en eersteklas functionaliteit hebben zich 

al jaren in de professionele zorg elke dag weer bewezen.  

Onze toekomstige inspanningen in samenwerking met experts 

uit de revalidatie- en meubelindustrie zullen de waarde van het 

leven in de nieuwe en verdere ontwikkeling van onze verzorgings-

producten optimaal blijven ondersteunen.

Speciale behoeften vereisen speciale maatregelen. Onze jarenlan-

ge ervaring in het omgaan met lichamelijke beperkingen en han-

dicaps als gevolg van ziekten en ongevallen heeft herhaaldelijk be- 

vestigd dat mensen die zorg en therapie nodig hebben niet 

gestandaardiseerd kunnen worden. Een belangrijk doel van onze 

inspanningen is daarom de ontwikkeling van speciale bedsyste-

men die voldoen aan de eisen van met name groepen mensen die 

vanwege hun lichamelijke gesteldheid of ziektebeeld in de regu-

liere zorg niet optimaal kunnen worden verzorgd en behandeld. 

Met onze speciale bedden hebben we de voorwaarden gescha-

pen om deze mensen met hun lichamelijke gesteldheid zo goed 

mogelijk te ondersteunen in het genezingsproces en tegelijker-

tijd professionele zorg te bieden.
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Technische gegevens – domiflex  

Totaalgewicht: ca. 82 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103 x 221 cm

Veilige werkbelasting: 170 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 135 kg

Hoogte-instelling: 40 – 81 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken:

Speciale maten:

37 cm met lattenbodem

Bedverlenging voor een lengte  

van 220 cm 

domiflex
De beproefde klassieker

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

Trekontlasting en knikbeveiliging  en SMPS-stekkertrafo met  

laagspanningsbeveiliging 

Uitvoeringsvarianten

Art.nr.

261 Houten bedhekken  90 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator

Papegaai

Kwaliteitsroostervormige 
lattenbodem
met rubberen houders

Stabiele bedhekfittingen

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
135 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Elektrische hoogte-instelling
40 – 81 cm Afzonderlijk blokkeerbare  

zwenkwielen Ø 100 mm

85 cm hoogte

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Papegaai
Afwerking: naar keuze in Havana of gedempt beuken
Lattenbodem
Geïntegreerde houten bedhekken
Transport- en opslagsysteem

Opties:
Bedverlenging tot 220 cm 
Comfortabele zitpositie/beenverlaging
Uit 5 delen bestaand ligvlak 
Matrascompensatie met langer rugframe
Aluminium ligvlak met klembare steunen

Accessoires:
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
e.d.

De veiligheidsgaranties:

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

Transportsysteem voor verpleegbed domiflex
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Technische gegevens – belluno  

Totaalgewicht: ca. 98 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103 x 213 cm

Veilige werkbelasting: 200 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 165 kg

Hoogte-instelling: 36 – 80 cm

29 – 73 cm bij lage uitvoering

Toegankelijk voor liften: 15cm, bij lage uitvoering

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem 

34 cm met ripolux® neo

Speciale maten: 80 – 120 cm breedte

180 – 220 cm lengte

Speciale breedte 80cm, 110 cm en  

120 cm niet als lage variant mogelijk 

belluno
Met deze moderne klassieker ligt u altijd goed

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging  en SMPS-stekkertrafo met  

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr.

281 Houten bedhekken 90 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator 

 

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Papegaai
Afwerking: naar keuze in Havana of gedempt beuken
Lattenbodem
Geïntegreerde houten bedhekken

Opties:
Bedverlenging voor een lengte van 220 cm
Lattenbodems met zoneversterking
Matrascompensatie met langer rugframe
Neksteun voor 5-delig ligvlak1

Lage uitvoering met centrale vergrendeling
ripolux® neo-veersysteem incl. matrasnivellering
Speciale breedte / Speciale lengte
Aluminium ligvlak met klembare steunen
Centrale vergrendeling
Geselecteerde speciale afwerkingen beschikbaar tegen meerprijs 2

Accessoires:
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
e.d.

De veiligheidsgaranties:

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

1 Inbegrepen matrasnivellering en zoneversterking
2 Speciale afwerkingen vindt u op pagina 51

Papegaai

Kwaliteitsroostervormige  
lattenbodem
met rubberen houders

Eindstuk
Type VIII

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
165 kg

Elektrische hoogte-instelling 36 – 80 cm
bij lage uitvoering, 29 – 73 cm

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 100 mm

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

77 cm hoogte

Klemsysteem naar  
snelmontage

 

Transportsysteem voor verpleegbed belluno



HoutombouwVerpleegbed Bedinzet

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
775 mm rugframe
Papegaai
Afwerking: naar keuze in Havana of gedempt beuken
Lattenbodem met zoneversterking
Geïntegreerde houten bedhekken
Comfortabele zitpositie/beenverlaging
Matrascompensatie met langer rugframe
Vergrendelingsfunctie in de handbediening

Opties:
Neksteun voor 5-delig ligvlak
ripolux® neo-veersysteem incl. matrasnivellering
Speciale breedte / Speciale lengte
Aluminium ligvlak met klembare steunen
Centrale vergrendeling
Bedverlenging voor een lengte van 220 cm
Geselecteerde speciale afwerkingen beschikbaar tegen meerprijs 1

Accessoires:
Bedlampen
Bedverlenging voor 220 cm
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
Transport- en opslagsysteem

De veiligheidsgaranties:
• Primaire zekering in netstekker
• Secundaire zekering / Polyswitch
• Thermische zekering
• Vergrendeling
• Handbediening met enkele fout-bescherming
• Speciale spiraalkabel
• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging
• Vochtigheidsbescherming IPX4
• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

1 Speciale afwerkingen vindt u op pagina 51

combiflex verpleegbed

Technische gegevens – combiflex verpleegbed

Totaalgewicht: ca. 113 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103 x 213 cm

Veilige werkbelasting: 220 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 185 kg

Hoogte-instelling: 37 – 81 cm

Toegankelijk voor liften: 15 cm

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem

34 cm ripolux® neo

Speciale maten: 80 – 140 cm breedte 

190 – 220 cm lengte

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging en SMPS-stekkertrafo met  

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

293 Houten bedhekken 90 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met automati-
sche drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator

Het ombouwbare verzorgingssysteem, 220 kg veilige werkbelasting

Elektrische hoogte-instelling 
37 – 81 cm

Comfortabel rugframe 775 mm

Matrasnivellering

Zoneversterking

Kwaliteitsroostervormige  
lattenbodem met rubberen 
houders

Eindstuk
Type VIII

Verwisselbare poten

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
185 kg

Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 100 mm

78 cm hoogte

Transportsysteem voor verpleegbed combiflex 
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Kwaliteitsroostervormige  
lattenbodem
met rubberen houders

Max. Persoonlijk gewicht
165 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Elektrische hoogte-instelling 
31 – 75 cm

Verbreding tot 100 cm1

Verwisselbare pootframes

met geïntegreerde 
vloeregalisatieschroeven

1240 mm
(naar wens 1560 mm)

belluno-BiBS (bed-in-bedsysteem)
Overal thuis met het hefverpleegframe

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging  

Uitvoeringsvarianten

Art.nr.

282 90 / 100 x 190 cm

282 90 / 100 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator

Technische gegevens – belluno BiBS (bed-in-bedsysteem)

Totaalgewicht: ca. 65 kg

Ligvlakmaat: 90 / 1001 x 190 of 200 cm

Vaste maat: 89 x 187 / 197cm

Veilige werkbelasting: 200 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 165 kg

Hoogte-instelling: 31 – 75 cm

Toegankelijk voor liften: 11 cm

Speciale maten: 80 – 120 cm breedte 

180 – 220 cm lengte

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Lattenbodem
Poten met vloernivelleerschroeven voor een vrijstaande montage
Matrasframe voor het verbreden van het ligvlak

Opties:
Pootverhoging ongeveer 4 cm 
Matrascompensatie met langer rugframe
Neksteun voor 5-delig ligvlak
ripolux® neo-veersysteem incl. matrasnivellering
Aluminium ligvlak met klembare steunen
Matrasframe aan het voeteneind

Accessoires:
Papegaai
Bedlampen
Pootframe 190 cm, voor 90 cm breedte
Pootframe 200 cm, voor 90 cm breedte
Infuushouder
Matrassen
Bekleding voor bedhekken
Bedhekken voor inzetframe, 100e montagedelen
Bedhekken voor inzetframe, 90e montagedelen
Transport- en opslagsysteem

De veiligheidsgaranties:

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

1 Met behulp van het matrasframe verbreedbaar

1560 mm

155 mm

485 mm

185 mm

1560 mm

545 mm

760 mm
breit

1240 mm

155 mm

485 mm

185 mm

1560 mm

545 mm

750 mm
breit

Onderstel standaard 1240 mm 
(Alleen beschikbaar voor verpleging in de 
huiselijke omgeving)

Onderstel naar wens in speciale lengte 1560 mm,
onderstel vanaf 110 cm breedte standaard 1560 mm

1716
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Max. Persoonlijk gewicht
185 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Verwisselbare poten met  
geïntegreerde vloerstelschroeven

Verwisselbare pootframes
Kwaliteitsroostervormige  
lattenbodem met rubberen houders

Comfortabel rugframe 775 mm

Verbreding tot 100 cm1

Bedinzet Houtombouw Verpleegbed

Elektrische hoogte-instelling 
33 – 77 cm

Matrasnivellering

Zoneversterking

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
775 mm rugframe
Lattenbodem met zoneversterking
Comfortabele zitpositie/beenverlaging
Matrascompensatie met langer rugframe
Matrasframe voor het verbreden van het ligvlak
Vergrendelingsfunctie in de handbediening
Poten met stelschroeven

Opties:
Pootverhoging ongeveer 4 cm 
Matrasframe aan het voeteneind
Neksteun voor 5-delig ligvlak
ripolux® neo-veersysteem incl. matrasnivellering
Speciale breedte / Speciale lengte
Aluminium ligvlak met klembare steunen

Accessoires: 
Papegaai
Bedlampen
Bedverlenging 220 cm
Pootframe 190 cm, voor 90 cm breedte
Pootframe 200 cm, voor 90 cm breedte
Houtombouw Type VIII
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bedhekken voor inzetframe, 100e montagedelen
Bedhekken voor inzetframe, 90e montagedelen
Transport- en opslagsysteem

De veiligheidsgaranties:
• Primaire zekering in netstekker
• Secundaire zekering / Polyswitch
• Thermische zekering
• Vergrendeling
• Handbediening met enkele fout-bescherming
• Speciale spiraalkabel
• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging
• Vochtigheidsbescherming IPX4

1 Met behulp van het matrasframe kan de breedte tot 100 cm breder worden gemaakt

combiflex-BiBS (bed-in-bedsysteem)

Technische gegevens – combiflex BiBS (bed-in-bedsysteem)  

Totaalgewicht: ca. 85 kg

Ligvlakmaat: 90 / 1001 x 190 of 200 cm

Vaste maat: 89 x 187 / 197 cm

Veilige werkbelasting: 220 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 185 kg

Hoogte-instelling: 33 – 77 cm

Toegankelijk voor liften: 11 cm

Speciale maten: 80 – 140 cm breedte 

190 – 220 cm lengte

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging,  en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging  

Modulair systeem

Art.nr. 291 combiflex bedinzet

Art.nr. 292 Houtombouw (eindstukken, zwenkwielen, 

 bedhekken, papegaai)

Art.nr. 293 combiflex verpleegbed

 (bedinzet, houtombouw,  

 papegaai, zwenkwielen)

Art.nr. 90753 transport- en opslagsysteem

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het rug- en 
beengedeelte met automatische  
drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator

Het verzorgingssysteem dat meegroeit met het bed, 220 kg veilige werkbelasting

1540 mmTransportsysteem voor combiflex BiBS
1918
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Technische gegevens – domiflex niedrig classic

Totaalgewicht: ca. 82 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103 x 221 cm

Veilige werkbelasting: 170 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 135 kg

Hoogte-instelling: 21 – 61 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem

Speciale maten: 220 cm lengte met bedverlenging 

domiflex niedrig classic
Lage instaphoogte, hoge kwaliteit

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr.

263 Houten bedhekken 90 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator 

Ligvlakalternatieven:  
Aluminium ligvlak met 
klembare steunen

Stabiele bedhekfittingen

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
135 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Elektrische hoogte-instelling 
21 – 61 cm

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 65 mm

80 cm hoogte

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Afwerking-motorafdekking
Afwerking: naar keuze in Havana of gedempt beuken
Lattenbodem
Geïntegreerde houten bedhekken
Transport- en opslagsysteem

Opties:
Bedverlenging voor een lengte van 220 cm
Handbediening voor beenverlaging
Matrascompensatie met langer rugframe
Uit 5 delen bestaand ligvlak
Aluminium ligvlak met klembare steunen

Accessoires:
Papegaai
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
e.d.

De veiligheidsgaranties:

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

 

Transportsysteem voor verpleegbed domiflex niedrig classic



domiflex niedrig
Overtuigend laag – zeer hoog in bescherming

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Afwerking: Gedempt beuken
Lattenbodem
Geïntegreerde houten of stalen bedhekken
Lage instaphoogte
Volledig bekleed

Opties:
Bedverlenging voor een lengte van 220 cm
Handbediening voor beenverlaging
Matrascompensatie met langer rugframe
Aluminium ligvlak met klembare steunen

Accessoires:
Oprolbare mat voor laag bed
Papegaai
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
Transport- en opslagsysteem

De veiligheidsgaranties:
• Primaire zekering in netstekker
• Secundaire zekering / Polyswitch
• Thermische zekering
• Vergrendeling
• Handbediening met enkele fout-bescherming
• Speciale spiraalkabel
• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging
• Vochtigheidsbescherming IPX4
• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

Technische gegevens – domiflex niedrig

Totaalgewicht: ca. 80 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103,5 x 215,5 cm

Veilige werkbelasting: 170 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 135 kg

Hoogte-instelling: 24 – 64 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem

Speciale maten: 220 cm lengte met bedverlenging 

Speciale breedte niet mogelijk

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr. 

266  Houten bedhekken  90 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator 
Ligvlakalternatieven:
Stalen ligvlak met 
klembare steunen

Volledig bekleed

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
135 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 75 mm

Elektrische hoogte-instelling 
24 – 64 cm

82,50 cm hoogte

Perfecte 
vloervrijheid
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Technische gegevens – domiflex 185 

Totaalgewicht: ca. 93 kg

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 103 x 214 cm

Veilige werkbelasting: 220 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 185 kg

Hoogte-instelling: 40 – 81 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem

Speciale maten: 100 cm breedte

220 cm met bedverlenging

domiflex 185 
De voordelige variant voor personen tot 185 kg

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr.

264 Houten bedhekken 90/100 x 200 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor 

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator 

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Papegaai
Afwerking-tilmotorafdekking
Afwerking: Havanna
Lattenbodem met zoneversterking
Geïntegreerde houten bedhekken
Transport- en opslagsysteem

Opties:
Bedverlenging voor een lengte van 220 cm
Uit 5 delen bestaand ligvlak
Matrascompensatie met langer rugframe
Aluminium ligvlak met klembare steunen

Accessoires:
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Bedhekbevestiging
e.d.

De veiligheidsgaranties:

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

 

Papegaai

Kwaliteitsroostervormige 
lattenbodem
met rubberen houders

Stabiele bedhekfittingen

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
185 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Elektrische hoogte-instelling 
40 – 81 cm

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 100 mm

85 cm hoogte

Versterkte motoren
Versterkingsprofiel

Transportsysteem voor verpleegbed domiflex 185



Perfecte vloervrijheid

Kwaliteitsroostervormige 
lattenbodem
met rubberen houders
Rugleuning 660 mm

Interieur volledig 
bekleed

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
220 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Elektrische hoogte-instelling  
23 cm – 83 cm

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 100 mm

102 cm hoogte

Standaarduitvoering:
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging
Afwerking: Havanna
Lattenbodem met zoneversterking
Geïntegreerde houten bedhekken

Accessoires:
Oprolbare mat
Papegaai
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Speciale matrassen

De veiligheidsgaranties:
• Primaire zekering in netstekker
• Secundaire zekering / Polyswitch
• Thermische zekering
• Vergrendeling
• Handbediening met enkele fout-bescherming
• Speciale spiraalkabel
• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging
• Vochtigheidsbescherming IPX4
• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

Technische gegevens – adiflex 220 zwaar belastbaar bed

Totaalgewicht: ca. 126 kg

Ligvlakmaat: zie uitvoeringsvarianten

Externe afmetingen: zie uitvoeringsvarianten

Veilige werkbelasting: 255 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 220 kg

Hoogte-instelling: 23 – 83 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 37 cm met lattenbodem

Speciale maten: 200 – 220 cm lengte

 

adiflex 220
Verpleegcomfort voor een lichaamsgewicht tot 220 kg

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr. Ligvlakmaat Externe afmetingen:

267 120 x 200 cm 133 x 217 cm 

267 120 x 220 cm 133 x 237 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het rug- 
en beengedeelte met automati-
sche drievoudige functie.

Vanaf mei 2018: Eliminatie van elektrische metingen voor  

limoss-aandrijvingen met SMPS-stekkertransformator 
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Standaarduitvoering:
Afwerking: Gedempt beuken
Geïntegreerde houten bedhekken
Volledig bekleed
Centrale vergrendeling 2+2

Accessoires:
Papegaai
Bedlampen
Infuushouder
Matrassen
Bekleding voor bedhekken
Bekleding voor bedhekken met aansluiting
Speciale matrassen

De veiligheidsgaranties:

• Stroomonderbreking

• Primaire zekering in netstekker

• Secundaire zekering / Polyswitch

• Thermische zekering

• Vergrendeling

• Handbediening met enkele fout-bescherming

• Speciale spiraalkabel

• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging

• Vochtigheidsbescherming IPX4

• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

Technische gegevens – adilec 280 zwaar belastbaar bed

Totaalgewicht: ca. 210 kg

Ligvlakmaat: zie uitvoeringsvarianten

Externe afmetingen: zie uitvoeringsvarianten

Veilige werkbelasting: 315 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 280 kg

Hoogte-instelling: 40 – 81 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 39 cm met multiplex ligvlak

adilec 280
Verpleegcomfort voor een lichaamsgewicht tot 280 kg

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel 

met trekontlasting en knikbeveiliging evenals zekering in de stekker, 

stroomonderbreking en noodverlaging

Uitvoeringsvarianten

Art.nr. Ligvlakmaat Externe afmetingen:

245 100 x 200 cm 116 x 223 cm

245 100 x 220 cm 116 x 243 cm

245 120 x 200 cm 136 x 223 cm 

245 120 x 220 cm 136 x 243 cm

245 140 x 200 cm 156 x 223 cm

245 140 x 220 cm 156 x 243 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie. stabiel 

kogellagersysteem

Gelamineerd hout van 
goed kwalilteit ligvlak

Volledig bekleed

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
280 kg

Elektrische instelling  
van het rug- en beengedeelte met  
drievoudige instelling

Afzonderlijk blokkeerbare  
zwenkwielen Ø 125 mm

Elektrische hoogte-instelling  
40 – 81 cm

92,50 cm 
hoogte

Centrale vergrendeling 
2 + 2 systeem

Dubbele motoren,
perfecte vloervrijheid
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Eindstuk type 32

Eindstuk type 31

Geïntegreerde bed- en 
bedhekverlenging

Standaarduitvoering:
SMPS met laagspanningsbeveiliging
Eindstuk type 32
Afwerking: Gedempt beuken
Lattenbodem met zoneversterking
Geïntegreerde bedverlenging tot 220 cm
Comfortabele zitpositie/beenverlaging
Matrascompensatie met langer rugframe
Ultra-lage instaphoogte
Verlichting onder het bed
Afzonderlijk blokkeerbare wielen met geïntegreerde muurbeschermingswielen

Opties:
Aluminium ligvlak met klembare steunen
Verlenging tot 220 cm door onderbeenverlengingsgreep
Eindstuk type 31
ripolux® neo-veersysteem incl. matrasnivellering
Bedhekken, doorlopend 
Bedhekken, lang gedeeld (verlaging tot 15,50 cm)
Aluminium ligvlak

Accessoires:
Papegaai
Bedlampen
Matrassen
Matrasverlenging voor een lengte van 220 cm
Bekleding voor bedhekken
e.d.

De veiligheidsgaranties:
• Primaire zekering in netstekker
• Thermische zekering
• Vergrendeling
• Handbediening met enkele fout-bescherming
• Speciale spiraalkabel
• Trekontlasting op het netsnoer en knikbeveiliging
• Vochtigheidsbescherming IPX4
• Onbuigbare, zeer stabiele bedhekspijlen

practico ultra low 9,5/80
Het barrièrevrije bed - voor onafhankelijke mobiliteit en veiligheid

3-voudig uitschuifbare 
tilkolom

Bedhekken voor
ideale bescherming

Max. Persoonlijk gewicht
185 kg

Elektrisch instellen  
van het rug- en beengedeelte met  
automatische drievoudige functie

Afzonderlijk blokkeerbare 
zwenkwielen Ø 100 mm

Elektrische hoogte-instelling 
9,50 tot 80 cm 68 cm hoogte

Diverse vergrendelingsfuncties  
voor hoogste veiligheidsnorm

Technische gegevens – practico ultra low 9,5/80  

Ligvlakmaat: 90 x 200 cm

Externe afmetingen: 101,50 x 240 cm

Veilige werkbelasting: 220 kg

Max. Persoonlijk gewicht: 185 kg

Hoogte-instelling: 9,50 – 80 cm

Toegankelijk voor liften: > 15 cm

Hoogte bedhekken: 39,50 cm met lattenbodem, 

35 cm met ripolux® neo 

Motoren  

Spatwaterbescherming volgens IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met 

trekontlasting en knikbeveiliging, en SMPS-stekkertrafo met 

laagspanningsbeveiliging 

Uitvoeringsvarianten

Art.nr. Ligvlakmaat Hoogte-instelling

422 90 x 200 cm 9,50 tot 80 cm

Technische wijzigingen voorbehouden.

Vierdelig
Elektrisch instellen van het  
rug- en beengedeelte met auto-
matische drievoudige functie.

3130



32 33

stellar
Het aanpasbare gestoffeerde bed

Het unieke comfortabel gestoffeerde stellar bed past zich aan uw behoeften aan – zelfs 

als uw levensomstandigheden veranderen en u misschien iets meer  

ondersteuning nodig heeft:  

Door de veelzijdigheid ervan, de professionele verstelmogelijkheden en de mogelijkheid 

tot 80 cm hoogte in te stellen is stellar ook geschikt als verpleegbed - en  

voor dit doeleinde officieel goedgekeurd als medisch hulpmiddel.

stellar is verkrijgbaar als eenpersoonsbed en als tweepersoonsbed.  

Dan kunt u samen genieten van individueel comfort van stellar – zelfs als een partner 

verzorging nodig heeft en speciale beddengoed nodig heeft. Stellar kan ook op een later 

tijdstip gemakkelijk worden uitgebreid tot een verpleegbed.

stellar kan ook achteraf worden uitgevoerd met ver-

zorgingsopties, bijvoorbeeld met extra bedhekken

Met de geïntegreerde USB-poort aan het 

hoofdeinde kunt u uw mobiele telefoon, tablet 

of eReader opladen – geheel zonder wirwar van 

kabels.

Met de sfeerverlichting vindt u ook in het donker 

veilig de weg terug naar bed.

stellar is verkrijgbaar in verschillende breedtes als 

eenpersoonsbed en als tweepersoonsbed

Intelligente verplegingsondersteuning

TEXIBLE Wisbi is een intelligente onderlegger met sensortechniek, 

dat een op de situatie afgestemde verzorging mogelijk maakt. Het 

Texible Wisbi System is via WLAN verbonden met de smartphone 

van de zorgverlener of familielid en stuurt automatisch een bericht  

wanneer de hulpbehoevende persoon zich op een natte onder-

grond bevindt of het bed verlaat. 

TEXIBLE Wisbi maakt het verplegend personeel of verzorgers  

of familieleden mogelijk om vooral 's nachts een adempauze te 

nemen, zonder constante controle. De ontspannen veiligheid om 

onmiddellijk geïnformeerd te worden wanneer er actie nodig is, 

zorgt ervoor dat zowel de patiënt als de verzorger rustiger slaapt.

TEXIBLE Wisbi wordt in een handomdraai aangesloten of vervangen. De onder-

legger is wasbaar op 95° en biedt een aangenaam liggevoel dankzij een dubbel 

doorweven flanellen oppervlak van katoen.

De TEXIBLE Wisbi APP stuurt berichten naar de smartphone van de zorgverlener 

wanneer de hulpbehoevende persoon het bed heeft verlaten of wanneer het opper-

vlak nat is geworden.

TEXIBLE Wisbi

De bijzonder dunne incontinentie-onderlegger beschikt over een speciaal 

membraan dat het ademend en waterdicht maakt. Dit zorgt voor een aangenaam 

bedklimaat en beschermt het bedlinnen tegen vocht.

Meer informatie over stellar is te 

vinden op www.bock.net/stellar

Meer informatie over  

TEXIBLE Wisbi vindt u op  

www.bock.net/texible



ripolux® neo
Eén lattenbodemsysteem, perfect voor iedereen.

Het flexibele lattenbodemsysteem past zich precies aan op de druk-

verdeling van het lichaam. Voor zowel grote als kleine, zware en lich-

te mensen, voor gehandicapten en gezonde mensen, zorgt ripolux® 

Neo voor een comfortabele, ergonomische lighouding in het ver-

pleegbed - in alle zit- en ligposities, voor alle ziektebeelden. Als zin-

tuigen en lichaam worden beïnvloed door ziekte of verlamming, helpt 

ripolux® Neo: met selectieve drukverlichting en tegelijkertijd gerich-

te rug- en rompondersteuning. 

Met ripolux® neo kan het verzorgend personeel ruggen en dergelijke 

in een handomdraai ontlasten – en tegelijk andere lichaamsregio's 

punctueel ondersteunen. ripolux® neo volgt de behoefte van de pati-

ent aan comfort op een individueel afgestemde manier en creëert 

een maximaal gevoel van welzijn. Spanning, rusteloosheid en nach-

telijke activiteiten kunnen worden verminderd.

De 1e Keuze in revalidatie en zorg – ripolux® neo voor elke gelegenheid

• Kunststof met hoge prestaties voor permanente elasticiteit

 lengte gebruiksduur

• Veren in drie verschillende hardheidsgraden,  

individueel configureerbaar

• Veerconfiguraties kunnen zonder gereedschap individueel  

worden aangepast.

• Harmonische drukcompensatie door onafhankelijke veerweg en 

kleine veerconfiguratie

• Geen vochtopname en eenvoudig te reinigen – voor maximale 

hygiëne.

• Ideale ventilatie door bijzonder kleine oppervlakken voorkomt 

schimmelvorming

• De opliggende matras heeft bewegingsvrijheid, is zonder  

bobbels, klemt en kantelt niet, vormt geen kreukels

Het lattenbodemsysteem ripolux® neo met meer dan 100 individueel 

gemonteerde hoogelastische veren is een verdere ontwikkeling van 

ons beproefde spiroplex®-veersysteem.

 Externe veerschuiven 
met centrale veerbrug.

Ideale ventilatie door 
open draagvlak.

Periodieke functionele testen met service

Periodieke functionele testen moeten worden gebruikt om het hoogste 

niveau van veiligheid te handhaven en vormen daarom een belangrij-

ke beschermingswaarborg. Medische hulpmiddelen moeten regelmatig 

worden gecontroleerd in overeenstemming met de door de producent 

gestelde termijnen en de algemeen erkende regels van de technolo-

gie. De veiligheidstechnische, uit de dagelijkse praktijk voortvloeien-

de, beschermende maatregelen zijn onderworpen aan de verschillende 

eisen en gebruiksomstandigheden, dus ook de mogelijke tekenen van 

slijtage. Om gevaren veilig te voorkomen, is de constante en consequente 

naleving van de tijdigheid van de periodieke functionele testen noodzake-

lijk. De producent heeft geen invloed op in hoeverre de regels die door de 

exploitant van de elektrische bedden zijn voorgeschreven, worden nage-

leefd. bock vergemakkelijkt de naleving van de nodige beschermings-

waarborgen met tijdbesparende service-prestaties.

Het vrijkomen van de productie vindt plaats wanneer de resterende res-

trisico's minimaal zijn, d.w.z. een risicovrije toepassing is gegarandeerd. 

Hermann Bock verpleegbedden zijn volgens regel 1 en 12 (bijlage IX van 

EU-Richtlijn 93/42/EEG) als actieve medische hulpmiddelen van klasse I 

(laagste risicoclassificatie) ingedeeld. 

De conformiteit met de eisen van EU-richtlijn 93 / 42 / EEC wordt gewaar-

borgd door een conformiteitsbeoordelingsprocedure. 

Bij Hermann Bock, als producent van medische hulpmiddelen, is een 

kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 

13485:2012 en vormt hiermee een effectief instrument voor het optimali-

seren van werkprocessen. Naleving van de normen zorgt ervoor dat onze 

klanten voldoen aan de wettelijke eisen en verhoogt zo de tevredenheid 

van bewoners, exploitanten en verpleegkundigen. 

Technologie / veiligheid

Technologie  / veiligheid

Elk verpleegbed wordt na productie onderworpen aan een uitgebreide 

functietest op de productielocatie. Dit maakt deel uit van de kwaliteits-

borging bij Hermann Bock. Bij elke eerste levering worden er instructies 

voor de juiste behandeling gegeven. Daarnaast biedt 

Hermann Bock te allen tijde trainingen aan voor correct en veilig gebruik 

van elektrische verpleegbedden. 

Producenten, exploitanten en gebruikers: één team

Producenten, exploitanten en gebruikers vormen een team met duidelijk 

omschreven verantwoordelijkheden bij het naleven en uitvoeren van vei-

ligheidsvoorschriften en beschermende maatregelen. 

De exploitant is degene (natuurlijke of rechtspersoon) die gebruik 

maakt van de verpleegbedden van Hermann Bock of in wiens opdracht 

ze worden gebruikt, zoals medische winkels, ziektekostenverzeke-

raars, gespecialiseerde dealers, verpleeghuizen, bejaardentehuizen 

en andere intramurale instellingen. U bent verantwoordelijk voor het 

instrueren van de gebruiker in gebruik en onderhoud. De gebruiker is 

iemand die op grond van bepaalde kwalificaties bevoegd is om vanuit  

Hermann Bock elektrisch bediende verpleegbedden te bedienen (bijv. 

verplegend personeel, mantelzorgers, enz.). De producent verstrekt de 

exploitant de montage- en gebruiksaanwijzing voor zijn eigen informatie 

en om weer door te geven aan de gebruiker.
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    Optrekstang
 

    Papegaai

     Koppelbare bedlamp  
model F

–  Verlichtingsmiddelen: LED
– Hoofd draaibaar
– 35 V / 5 W
– Schakelbaar d.m.v. de handbedieningstoets

    Sta op hulpmiddelen

    Infuushouder voor optrekstang    Infuushouder 4-voudig (uitschuifbaar)    Infuushouder 2-voudig (gefixeerd)

Accessoires 
Voor meer individualiteit

     Koppelbare bedlamp  
model E met stekkertransformator

–  Verlichtingsmiddelen: 14 LED PCD
– 230 V/0,06 A/7,5 V DC-300 mA
– Hoofd draaibaar
– Flexibele slang en schakelaar met bevestigingsklem

 Urinefles houder met universele klem

     Verhoging van de bedhekken 
(het bedhek wordt met ca. 10 cm ver-
hoogd)

     Bedhekken  
voor bed-in-bedsystemen

    Gestoffeerde bedhekken

     Speciale afwerkingen beschikbaar 
voor belluno en combiflex

     Drainagezak houder met universele klem
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Nachtkastjes 

   Standaard 1300
– Met schuiflade en deur

  Standaard 1301
– Met schuiflade en uittreklade

  Standaard 1302
– Met schuiflade en uittreklade
– Plank

  Bijzettafel
– Traploos in hoogte verstelbaar
– Draaibaar bovenblad

  Server 300
– Traploos in hoogte verstelbaar
– Opbergpaneel
– Draaibaar bovenblad met stopstrips

  verona 310
– Geïntegreerd, diagonaal verstelbaar bovenblad, in hoogte verstelbaar
– Aan weerskanten uittrekbare schuiflade
– Open compartiment 
– Twee aan weerskanten bedienbare draaideuren
– Legplank achter de deur

  perfekta 
– Geïntegreerd, uitklapbaar bovenblad
– Aan weerskanten uittrekbare schuiflade
– Open compartiment
– Legplank achter de deur
– Twee aan weerskanten bedienbare draaideuren

  domiflex 
– Met schuiflade en deur
– Uitklapbaar, in hoogte verstelbaar bovenblad
– Bovenblad rechts en links monteerbaar

  aluna server 351
– Legplanken en profielinbouw in bedafwerking
– C-Oval-profielbuis met 75 mm doorsnede zwenkwielen
– Met vast bovenblad en tilhulpmiddel, met vaste plank en   
 draaibare compacte plaat incl. stopstrips (niet opklapbaar)
– Bovenblad met automatische ontgrendeling, mechanisch in  
 hoogte verstelbaar door gasveer
– Met multifunctionele beugels



   Roostervormige lattenbodem
–  als basisvariant 

   Aluminium ligvlak
– met klembare steunen

   ripolux® neo
– Veersysteem met afneembare aluminium steunen

   Houten bedhekken    Stalen bedhekken
– voor domiflex 2 wash

   Bedhekken voor bed-in-bedsystemen
– Lengte: 138 cm, hoogte 45 cm

Bedhekken

Variantenbeheer
Ligvlak

4140



   riposan-matras RG 55 kg / m³
– PU-schuimstofmatras, ca. 14cm hoog
– Speciale antidecubitusmatras met 5-zones
– 2-zijdige ritssluiting,
– Hoes dubbel doekovertrek
– Geschikt voor mensen met allergieën
– Vuilafstotend
– Wasbaar tot 95°C

   Matras voor mensen tot 200 kg
– Traagschuimmatras, ca. 20cm hoog
– Twee buitenkernen gemaakt van koudschuim en een  

hoogbelastbare, 12 cm hoog speciaal-vormschuim
– 4-zijdige ritssluiting,
 hoogwaardig dubbele stoffenhoes met klimaatvezel  

doorgestikt
– Wasbaar tot 60°C

Wij bij bock brengen consequent de claim „gezond liggen“ in de 

praktijk. Het ligvlak is het beslissende uitgangspunt voor lig-

comfort. Dienovereenkomstig vervullen de matrassen van bock 

speciale taken als comfortcomponenten, aangepaste functiever-

sterkers of als gesloten slaapsysteem. Gezondheidsbevorderen-

de aspecten staan ook voorop bij de selectie van de gebruikte 

materialen in en rond de matrassen. Speciale maten zijn uiter-

aard naar wens mogelijk.

   Standaardmatras van bock RG 35 / 10 cm
– PU-schuimstofmatras, 90 x 200 x 10 cm
– 1-zijdige ritssluiting, 
 (1 korte zijde en 20 cm over de hoek)
– Hoes Single Jersey (lichtblauw), 90 gr/m², 
 100 % Polyester
 

   Standaardmatras van bock RG 40 / 12 cm
– PU-schuimstofmatras, 90 x 200 x 12 cm
– 2-zijdige ritssluiting, 
 (1 korte zijde en 1 lange zijde)
– Hoes van elastische gebreide stof 
 (180g / m², 58% polyester, 42% katoen)
– Kerven en inkepingen
– Wasbaar tot 95°C, 105°C autoclaveerbaar

   Matras met gelkussen voor mensen tot 300 kg
– Hoog ligcomfort door sandwichconstructie uit polyu-

rethaanschuimstof RG 50, ca. 12 cm hoog
– 2-zijdige ritssluiting,
 hoogwaardige PU-volledige bedekking, blauw
– Wasbaar tot 95°C, geschikt voor droogtrommels tot 50 °C

4342

Matrassen 



Perfect afgestemd op de verpleging.

Wilt u meer informatie? 
Meer informatie over de verpleging in de huiselijke omgeving is 
gemakkelijk te vinden op het internet. Of wilt u direct advies?  
Dan kunt u ons heel eenvoudig telefonisch of per e-mail bereiken.  
Ons toegewijde team adviseert u graag persoonlijk. 

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 5246 9205 0
Telefax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-mail: info@bock.net
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