
Fargedetaljer i rødt

090110 100 x 200 cm Spectar (plexiglass)

090210 80 x 170 cm Spectar (plexiglass)

Dette kan være plassering av seng i boenhet med tanke på montering. Hus, leilighet, etasje, 
skråtak mm. Ønsker om utførelse utover det som er valg i bestillingsskjema.

Beskrivelse x

Elektrisk regulering hode- og fotende

Liggeflate manuell skråstilling

Dører på andre siden 2+2 svingdører, 136 cm

Inngang ene kortende, 2 svingdører

Toppdekke sprosser

Toppdekke spectar

Toppdekke nett

Inkontinenstrekk med strikk

Inkontinenstrekk med glidelås

Decubitus profylakse madrass, 14 cm, inkl. inkontinenstrekk

Hjul 100 mm, erstatter 75 mm hjul

Åpning for slanger/ledninger, dør 1 og 4
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090120 100 x 200 cm Sprosser

090220 80 x 170 cm Sprosser

Tilbehør

Fargedetaljer

Polster

Henvisninger og aktuelle notater for bestillingen

Er det behov/ønske om polster? Huk av og skriv inn hvilken farge du ønsker. 
Velg mellom 1 blå / 2 rød / 3 grønn / 4 gul / 5 hvit

Polster rundt hele sengen, 67 cm høyt. 1 blå / 2 rød / 3 grønn / 
4 gul / 5 hvit 

Polster rundt hele sengen, 135 cm høyt. 1 blå / 2 rød / 3 grønn / 
4 gul / 5 hvit 

Dag- og nattpolster avtagbare 67 cm høyt, må bestilles med 
polster rundt hele sengen

LUKAS 170

Dette bestillingsskjemaet er tilgjengelig på bardum.no under det aktuelle produktet.

Kontaktinformasjon

Navn

Telefon

Arbeidssted/kommune

Annet aktuelt

*Inkludert elektrisk hev-/senk, manuell hode- og fotende, madrass, 75 mm hjul.

Artikkelnr Størrelse Type x

090100 100 x 200 cm Sprosser og spectar (plexiglass)

090200 80 x 170 cm Sprosser og spectar (plexiglass)

Hodedel

Til høyre Til venstre 

Polster rundt hele sengen 67 cm Polster rundt hele sengen 135 cm

Skriv inn hvilken farge du ønsker på detaljene.

0 natur / 1 blå / 2 rød / 3 grønn / 4 gul / 5 hvit . Fargedetaljer 
fås ved sprossene, plexiglassene og  paneler foran og bak. 


