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practico 25 | 80 plus

 “Professionele  
 verpleegbedden  
 moeten zichzelf  
 elke dag weer  
 opnieuw bewijzen.” 
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Q u a l i t y
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Q u a l i t y
made in

Germany
Veelzijdige designs voor huiselijkheid:  
hier is de uitvoering in Sonoma-eikenhout afgebeeld
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200
cm

210 
cm

220
cm

Voordeel van flexibiliteit: geïntegreerde verlenging 
van het bed en zijhekken zonder gereedschap 

Met de practico 25 | 80 plus zorgt bock als specialist op gebied van flexibele 
oplossingen voor een highlight in het verpleegbeddensegment. De bewoner 
profiteert met practico 25 | 80 plus en zijn comfortabele 4-delige ligvlak, matras-
verlenging en ergonomische rugleuninglengte van comfortabele en fysiologische 
zit- en lighoudingen. Voor de beste verpleging en om veilig te liggen, is het 
bed in hoogte verstelbaar van 25 tot 80 cm en kan het met een overzichtelijk 
vormgegeven handschakelaar veelzijdig worden versteld.

Een plus aan comfort 

Ook de zonder gereedschap instelbare, geïntegreerde verlenging van het bed 
en de zijhekken (bij SR3) vormen een pluspunt voor meer flexibiliteit. Hiermee 
kunnen individuele aanpassingen voor de bewoner in een handomdraai worden 
gedaan. Voor de verlenging van de zijhekken tot 210 of 220 cm zijn verder geen 
extra elementen nodig. Winstgevendheid en functionaliteit gaan hand in hand – 
ook in de details. Er zijn uiteenlopende accessoires en uitvoeringen leverbaar, 
zoals een praktische houder voor het opbergen van beddengoed.

 De flexibele maatstaf  
 voor verpleegbedden:  
 bock practico 25 I 80 plus 

Comfort en veiligheid: grote dubbele wieltjes met centrale 
vergrendeling en richtingsfixatie, optioneel ook met 
sfeervolle wielbekleding van aluminium

Meer behaaglijkheid en ondersteuning voor de verpleging 
dankzij een laag eindstuk aan het voeteneinde.
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949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm

Bovenbeenbeugel

Het ligvlak van practico 25|80 vervult de duidelijk 
gedefinieerde kwaliteitsvereiste voor institutionele 
verpleging: optimaal comfortabel en ergonomisch 
liggen. 

  Het 4-delige ligvlak biedt een ergonomische 
rugleuning en matrascompensatie, om voor een 
comfortabele en fysiologisch nuttige zithouding  
te zorgen en drukpunten te verminderen.  
De lengtecompensatie van de rugleuning  
bedraagt 11 cm (matrascompensatie)

  Veelzijdige instellingen voor zit- en lighoudingen 
en diverse ligvlaksystemen leveren bijzonder veel  
individueel ligcomfort

  Geïntegreerde, zonder gereedschap instelbare 
bed- en zijhekverlenging (bij SR3) voor eenvoudige 
en snelle aanpassing op de lichaamslengte van 
de bewoner 

  Extreem stabiel eindstuk aan het hoofdeinde, ook 
geschikt voor intensievere belasting

  Diverse verstelmogelijkheden zoals Trendelen-
burg, anti-Trendelenburg en comfort- 
zithouding worden met een knop geselecteerd

 Optimaal 
 en ergonomisch 
 ligvlak 

VoetbeugelMiddenstuk

Verstelbaar
ligvlak

Hoofdbeugel



practico 25 | 80 plus
Herm

ann Bock Gm
bH — versie: april 2022 — pagina 5 van 13

 practico 25 I 80 plus practico 25|80 plus 

Afmetingen

Buitenmaat 105 × 210 cm

Ligvlak 90 × 200 cm

Speciale afmetingen Breedte 100, 105, 110 cm
Lengte 210 cm
geïntegreerd tot        220 cm

Verstelbare hoogte 25–80 cm

Toegankelijke onderruimte 
voor tillift 15 cm

Gewicht

Bedgewicht ca. 140 kg

Veilige werklast 220 kg

Max. personengewicht 185 kg

Overige uitrusting

Eindstukken I+, V+, VII+, VIII+

Motor

Spatwaterbescherming conform IPX4, hoogwaardige spiraalka-
bel met trekontlasting en knikbeveiliging, SMPS-insteektrans-
formator met extra laag voltage voor meer veiligheid vanaf het 
stopcontact, Optioneel: CPR-noodverlaging

* Afstand tussen bovenzijde van ligvlak en bovenzijde van 
omhoog geplaatst zijhek bij SR3

Productspecificaties, eindstukken en toebehoren vindt u vanaf 
pagina 10.

Zijhekken

Systemen SR1, SR2 of SR3  
(zie pagina 9)

Onderverdeling doorlopend
lang meerdelig

hoofdeinde
zonder zijhekken

Hoogte*:
– Met houten lattenbodem
– Met ripolux® neo

39,5 cm
35 cm

Eindstukken met handige  
uitsparing voor dekbed

Geïntegreerde, zonder gereedschap 
instelbare bed- en zijhekverlenging

Aan beide zijden meerdelige  
zijhekken SR3, veel flexibiliteit

Toegankelijke onderruimte  
voor tillift 15 cm

Centrale vergrendeling  
en richtingsfixatie  

voor alle vier wielen

Meer informatie
www.bock.net

Voordelen voor de bewoner:

  Ergonomische rugleuning en matrascompensatie zorgen voor een comfor-
tabele en fysiologische zithouding

   Veilig liggen bij de laagste hoogte van slechts 25 cm

 Drie verschillende ligvlaksystemen voor individueel  
 ligcomfort (p.8)

  Veelzijdige instellingen voor zit- en lighoudingen, o.a. comfort-zitpositie 

Mobilisering door         
eindstuk met handgreep  

Voordelen voor de zorgverlener:

  Optimale werkhoogte van 80 cm

  Geïntegreerde bedverlenging zonder gereedschap tot 210 en 220 cm

  Grote dubbele zwenkwielen met centrale vergrendeling en richtingsfixatie  
voor een eenvoudig manoeuvreren en vastzetten

  Optioneel met houder voor beddengoed

4-delig ligvlak  
met lattenbodem  
en zoneversterking 

Handschakelaar 
met blokkeerfunctie
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 Standard geïntegreerde  
 ligvlak- en zijhekverlenging* 
De practico 25 | 80 plus is voorzien van geïntegreerde, zonder gereedschap 
instelbare bed- en zijhekverlenging. Het ligvlak en de zijhekken kunnen met  
10 of 20 cm worden verlengd. Met name lange bewoners genieten van dit er-
gonomische comfort en de zorgmedewerkers kunnen optimaal flexibel werken, 
zonder dat het bed tijdrovend en kostenintensief moet worden omgebouwd. 
Simpelweg verlengen – en klaar is Kees.

  Voor bewoners vormt de verlenging van het ligvlak een bijzondere highlight 
op gebied van comfort. De verlengbeugel beweegt bij het verstellen van het 
ligvlak automatisch mee, zodat de onderbenen en voeten altijd comfortabel 
liggen.

  Zorgverleners kunnen snel en met slechts enkele handelingen de bedlengte 
aanpassen op verschillende bewoners en zorgsituaties. Zo wordt het 
vervangen van bedden en/of zijhekken overbodig.

Voor elk bed kan eenvoudigweg een optionele verlengset  
worden meebesteld. De set bestaat uit:  
  Beugel voor verlenging van het ligvlak 
  Twee decorstukken voor verlenging van de zijhekken

* bij SR3

1   Draai de schroeven los om het voetstuk     
  simpel en moeiteloos uit te trekken.

3 Plaats de beugel voor verlenging van het ligvlak –  
 snel en gemakkelijk.

6 Naar wens kan de matrasverlenging simpelweg worden 
 weggelaten om de hielen van druk te ontlasten.

2 Plaats de twee verlengstukken van de zijhekken   
 en schuif daarna het voeteneinde weer vlak 

 tegen de zijhekken aan.

4 De ligvlakverlenging beweegt bij verstellen  
 van het ligvlak automatisch mee.

5 Een bijpassende matrasverlenging rondt  
 het systeem optimaal af.

Schroef voor  
bedverlenging
zonder gereedschap
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 Individueel configureerbaar: 
 naar ieder zijn wens 
Houten lattenbodem met zoneversterking Ligvlak met aluminium lattenbodem ripolux® neo

twee verschillende hardheidsgraden
donkergrijs: hard, lichtgrijs: medium.
blauw: soft – op aanvraag

De basisuitvoering.

De houten lattenbodem met zoneversterking heeft zichzelf al bewezen 
en is bij bock als standaarduitrusting verkrijgbaar. De zoneversterking 
ter hoogte van de heupen zorgt voor veel comfort, met name ook 
in een zittende positie. De houten latten zijn in flexibele rubberen 
houders geplaatst die lang meegaan. Zo kunnen de latten indien nodig 
gemakkelijk worden vervangen.

Voordelen voor de bewoner:

  Comfortabel en ergonomisch

Voordelen voor de zorgverlener:

   Weinig onderhoud en lange levensduur

Met clipbare aluminium latten.

Dit moderne ligvlak maakt het mogelijk om drukpunten snel en indivi-
dueel te ontlasten dankzij afzonderlijk uitneembare aluminium latten. 
De stabiele latten kunnen gemakkelijk verwijderd, gereinigd en weer 
teruggeplaatst worden. Dit ligvlak kan op elk gewenst moment worden 
omgebouwd tot ripolux® neo-systeem door de aluminium latten om te 
draaien en de losse veer-elementen erbij te kopen.

Voordelen voor de bewoner:

  Uitneembare aluminium latten voor individuele drukontlasting

Voordelen voor de zorgverlener:

   Bijzonder licht materiaal

  Stabiele aluminium latten, lange levensduur en afwasbaar

Eén systeem met ondervering – perfect voor iedereen.

Het flexibele onderveringssysteem ripolux® neo past zich nauwkeurig 
aan op de drukverdeling van het lichaam voor een comfortabele, 
ergonomische positionering in alle zit- en lighoudingen. 

Voordelen voor de bewoner:

  Veren in 2 verschillende hardheden voor individueel ligcomfort. 
Een zachte variant is op aanvraag beschikbaar

  Drukverdeling dankzij afzonderlijke en exact geplaatste veren

Voordelen voor de zorgverlener:

  Individuele ligvlakconfiguratie zonder gereedschap

  Neemt geen vocht op en biedt ideale onderventilatie
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Kwaliteit: het uiterlijk van de gemakkelijk schoon te maken oppervlakken 
en het moderne design, zorgen voor een huiselijke sfeer – de keuze van 
duurzame materialen zorgt voor extreme stabiliteit
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  Licht en gemakkelijk te bedienen

  Veel flexibiliteit dankzij drie verschillende lengtes

  Achterwaarts compatibel met enkele bedmodellen

  Compacte bouwhoogte

  Voelt prettig aan 

  Subtiel en rechtlijnig design

  Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm

  Courante basisoplossing

  Slank design

  Licht in gebruik dankzij laag nettogewicht

 Snel op het bed te monteren

 Snelle en eenvoudige, intuïtieve bediening

 Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm

  Uiteenlopende uitvoeringen en verschillende decors 

  Geïntegreerde verlenging van de zijhekken mogelijk

  Al jarenlang beproefd

  Balken in houtdessin voor een huiselijke sfeer

  Optioneel met vergrendeling in de laagste positie

  Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm

SR 1 SR 2 SR 3

 Configuratie van de  
 3 verschillende zijhekken 
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Papegaai

Art.nr. 92228 A001

Steunbeugel

Art.nr. op aanvraag

Sta-op-hulpmiddelen

Universele houders

Verlichting

Infuushouder

Voor een bed met de juiste uitrusting voor elke situatie. Toebehoren 

LED-bedlamp model G

Aansluiting op besturingsbox,

bedienbaar met handschakelaar

Art.nr. 100.04164

Onderbedlamp

Aansluiting op besturingsbox,

bedienbaar met handschakelaar

Art.nr. op aanvraag

LED-bedlamp model E

met externe netstekker

en tuimelschakelaar

Art.nr. 207.00196

Universele klem

Drainagezakhouder

Art.nr. 890.02299

Universele klem

Urinefleshouder

Art.nr. 890.02298

Infuushouder (vast)

Art.nr. 890.02301

Infuushouder  

(in hoogte verstelbaar)

Art.nr. 890.02302

Infuushouder  

voor sta-op-hulp

Art.nr. 890.02300
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Afstandhouders Bedverlenging

Muurafstandhouder  

met wieltje

Lengte: 500 mm

Muurafstandhouder  

met stop

Lengte: 500 mm

De set bestaat uit: 

–  Beugel voor verlenging van het ligvlak

–  Twee decorstukken voor verlenging  

van de zijhekken

Art.nr. 404

Matrasverlengstuk

Lengte: 200 mm

Art.nr. op aanvraag

Overige

Mechanische  

shock- 

noodverlaging

Art.nr. op aanvraag

Transportwagen

Art.nr. 100.04161

Bedieningspaneel verpleging

Art.nr. op aanvraag

 

Accu 

Accu om werking te  

waarborgen, bijv. in  

geval van stroomuitval

Art.nr. op aanvraag

Aluminium wielbekleding

Art.nr. op aanvraag

Handschakelaar met verlichting

Art.nr. op aanvraag

 

Tweede handschakelaar 

voor de verlichting, makkelijker te 

bedienen door de bewoner

Art.nr. op aanvraag

Voor een bed met de juiste uitrusting voor elke situatie. Toebehoren 
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 | 6362 | 

Tiba 5111 Dunkelblau Birch F6470004

Tiba 3210 Rot

Anthrazite F6470011

Tiba 7110 Anthrazit Silkgray F6470003Tiba 4110 Beere

Tiba 1110 Beige

Choco F6470009

Tiba 2211 GelbTiba 1111 Taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 Grün Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

für livorno niedrig, practico 25|80

für practico alu plus, practico alu 25|80

für practico ultraniedrig 9.5|80

Buche gedämpft (Basis) Kirsche blumig Madison Walnut Ahorn After Eight Weiß

Sonoma Eiche WeißbucheKönigsahorn

Dekore & Stoffe

stellar – Bezugssortiment

Stoffe Kunstleder

Endstücke

Typ I
• Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ V
• Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
• Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
• Geschwungener Griffbügel:  

Stahl pulverbeschichtet

Typ VII
• Umlaufende Massivholzstollen  

mit Dekorfüllung
• Gewölbte Grifföffnung:  

Bettdeckenschlitz
• Verjüngende Stollenumrandung

Typ VIII
• Gerade Dekorplatte: Holz
• Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz

Typ 20
• Umlaufende Massivholzstollen mit 

Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ 21
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm

Typ 22
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofil

Typ 32
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile

Typ 31
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht 
Objekteinrichtungen von bock unvergleich-
lich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten 
wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen 
Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige 
Möblierung, die Funktionalität mit Komfort 
verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind 
austauschbar. Die Elemente können entspre-
chend angepasst werden.
bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatz-
funktionen und optionalem Zubehör ausstatten. 
So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexi-
bel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen. 

Basis-Dekor Sonder-DekorHolz-Dekore

Typ I plus
–  Rondom stijlen van massief  

hout met decoratief vulpaneel 
– Praktische uitsparing voor dekbed

Typ I plus laag
–  Rondom stijlen van massief  

hout met decoratief vulpaneel 
– Huiselijk design

Typ VII plus
–  Rondom stijlen van massief  

hout met decoratief vulpaneel 
–  Gewelfde greepopening:  

uitsparing voor dekbed 

Opberghouder voor beddengoed
voor hoofd- en voeteinden  
type I en V (bedbreedte 90 cm)
Art.nr. op aanvraag

Typ V plus
– Gebogen decoratief paneel: massief hout 
– Zijkant met rechthoekige stijlen: massief hout 
–  Gebogen greepbeugel: 

staal met poedercoating

Typ VIII plus
– Rechthoekig decoratief paneel: hout
–  Ronde zij-stijlen: massief hout

 Hoofd- en voeteinden 

Beukenhout gestoomd

Basis-kleur

Hout kleuren

Speciaal kleur

Kersenhout Havanna

Koninklijke esdoorn Sonoma-eik Beukenbloem

Madison walnoot Esdoorn After Eight

Wit

De veelzijdigheid van onze collecties en stijlen maakt het 
object-meubilair van bock ongekend flexibel. Als ervaren 
fabrikant bieden we u kwalitatief hoogwaardige meubels 
die functionaliteit en comfort bijeen brengen. Alle artikelen 
kunnen achteraf worden uitgebreid of omgebouwd.  

De elementen kunnen op elke toepassing worden aange-
past. Bovendien kunt u de verpleegbedden en meubels van 
bock uitrusten met extra functies en optionele accessoires. 
Zo blijft u flexibel en open voor toekomstige veranderingen, 
ook na de set-up.

 Kleuren 
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®  geregistreerd handelsmerk 
Bestelnr.: 890.02482
Versie: 05 | 2022 
Technische wijzigingen voorbehouden.
Fotocredits: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Duitsland

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

Binnenkort verkrijgbaar: practico 25 | 80 plus in  
gestoffeerd of kunstleren design voor nog  
meer comfort en het een prachtig interieurontwerp. 

 Ontdek de wereld van  
 bock-producten op  
 www.bock.net 


