
practico alu plus

Perfect afgestemd op de verpleging.

Het bed voor elke gelegenheid, combineert 
technologie en huiselijkheid.



Het huidige lage verpleegbed

// In hoogte verstelbaar van 25 - 80 cm

// Ergonomische rugleuning ter ondersteuning van  
 een fysiologische zithouding

// Een bedhek die zich automatisch aan de lengte  
 aanpast

// Daadwerkelijke bedverlenging 
 kan zonder gereedschap en zonder vervangende onderdelen  
 in een handomdraai tot stand worden gebracht

// Huiselijkheid en technologie optimaal gecombineerd

Technisch geavanceerd en optisch perfect:
De telescopische zijafscherming: voor  
standaard en speciale lengtes

NIEUW!Door bock ontwikkeld! 



Het ergonomische ligvlak ondersteunt een fysiologische 

zithouding bij een verhoogde positie van het bovenlichaam, 

omdat er flexie optreedt in het heupgewricht. Het grote 

steunvlak in de rug verhoogt het gevoel van veiligheid en 

de waarnemingshorizon van de bewoner. 

Voor het verzorgend personeel wordt ergonomisch werk 

en de mobilisatie van de bewoners vergemakkelijkt. 

De practico alu plus is een bed voor elke gelegenheid, 

dat techniek en huiselijkheid combineert. Het kan zonder 

gereedschap worden verlengd tot 220 cm en is daardoor 

individueel aan de bewoner aan te passen. 

Een volledig ergonomische verlenging van het ligvlak kan 

in een handomdraai tot stand worden gebracht en de tele-

scopische bedhek wordt eveneens automatisch uitgebreid 

– technisch doordacht tot in het laatste detail met comfort 

over de gehele linie.

Innovaties die verlevendigen: Optimaal voor professionele zorg

Bespaar tijd en geld:
U kunt de practico alu plus in een handomdraai met 20 cm verlengen. De bedhekken wordt eveneens 
automatisch uitgebreid – zonder vervangende onderdelen en uiteraard zonder gereedschap.



Een bed voor elke gelegenheid: practico alu plus

// Gemaakt van hoogwaardig aluminium

// Afzonderlijke aandrijvingen voor hoge  
 betrouwbaarheid

// Intelligent LED-verlichtingssysteem

// Talrijke ontwerp- en uitvoeringsvarianten

// Handbediening met vergrendelingsfuncties

Intelligent verlichtingssysteem:
De LED-technologie in de leeslamp en de vloer-
verlichting is geïntegreerd in de bedelektronica en 
kan via de handbediening worden aangestuurd. 
Dit maakt een eenvoudige en veilige bediening 
mogelijk. Oriëntatie voor de patiënt. Zonder extra 
netaansluiting en zonder wirwar van kabels!

Ontwerp en functie in perfecte harmonie:
De stabiele wielbekleding is elegant ontworpen 
en doordacht met een centrale remhendel voor 
de gelijktijdige, veilige vergrendeling van alle 
vier de dubbele zwenkwielen.

Modern, elegant ontwerp:
De practico alu plus biedt ook diverse eindstuk-
ken naar keuze, zoals elegante hout-aluminium- 
combinaties en massiefhouten eindstukken.  
Elk eindstuk is verkrijgbaar met bedden- 
goedopbergruimte en wandafstandhouders.

Drukverlagend, zuinig, hygiënisch:
Het flexibele lattenbodemsysteem ripolux® neo 
kan zonder gereedschap aan individuele pati-
enten worden aangepast en creëert drukverla-
gende ligvlakken met optimale ventilatie en een 
lange gebruiksduur: Ideaal voor grote en kleine, 
zware en lichte patiënten.



Individuele planning van de objectinrichting

Objectinrichtingen van Bock bieden een breed assortiment 

op het gebied van stijl, variatie, maatwerk, extra

functies en optionele hulpmiddelen.

Ons team werkt voortdurend aan goed doordachte oplos-

singen om uw dagelijkse zorgroutine gericht te vergemak-

kelijken. Daarom voeren we een dialoog met professionele 

verpleegteams – en nemen we uw terugkoppeling serieus!

Het resultaat: Kwaliteit, functionaliteit, comfort en open 

systemen waarmee u nu optimaal gepositioneerd bent en 

die u ook in de toekomst alle mogelijkheden bieden. Het 

maakt niet uit of u verbeteringen wilt of ombouwen,  

fronten wilt verwisselen of van kleur wilt veranderen!
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Wilt u meer informatie? 

Meer informatie over de practico alu plus is  

gemakkelijk te vinden op het internet. U hoeft alleen 

maar de weergegeven QR-code te scannen en u 

komt automatisch op onze website terecht.

Wilt u persoonlijk met ons praten? 

Advies krijgen?

U kunt ons toegewijde team telefonisch of per e-mail 

bereiken. Neem gewoon contact met ons op!


