eleganza 3

Universeel ziekenhuisbed

„ Ik ben gelukkig,
want dat is goed
voor mijn gezondheid.“
Voltaire

Artsen en verplegend personeel beschikken over een uitstekende kennis op het
gebied van medische zaken. Ze blinken uit door deskundigheid in het op gang
brengen van genezingsprocessen: het met beleid verzorgen van patiënten en hen
daarbij de zelfstandigheid te bieden die voor de zieke haalbaar is. Dat bemoedigt
patiënten en biedt hen het vertrouwen dat ze alles snel weer onder controle zullen
hebben. wissner-bosserhoff streeft er naar patiënten een prettige omgeving te
bieden en het dagelijkse werk voor het verplegend personeel zo comfortabel
mogelijk te maken. En met het ziekenhuisbed eleganza is dat gelukt.
Een bed, dat aan hoge eisen voldoet: het biedt veiligheid, stimuleert de zelfstandigheid en geeft de mogelijkheid tot terughoudende controle. Met materialen en
in rustgevende kleuren, waarbij een mens zich behaaglijk voelt en met functies,
die het werk van het personeel aanmerkelijk verlichten.
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eleganza 3
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Vorige pagina eleganza 3 past zich
harmonieus aan de warme sfeer van
deze ziekenhuiskamer aan.
01 Het materiaal maakt het verschil:
de mechanische eigenschappen, de
chemische bestendigheid en voornamelijk de warmteresistentie en duurzaamheid maken Polypropyleen een
uitstekende grondstof. Het hoofd- en
voeteinde van de eleganza 3 heeft
een stijlvol design.
02 De onrusthekken zijn gemakkelijk
te verstellen en verzekeren zo dat de
patiënt snel en veilig het bed kan inen uitstappen.
Rechter pagina De optionele bedieningssatelliet is aan de rugsteun
bevestigd en daarmee op elk moment
gemakkelijk onder handbereik. De
GO-activeringstoets zorgt voor een
bediening met dubbele beveiliging.
In de bovenste onrusthekken kunnen
optioneel bedieningselementen geïntegreerd worden, wat voor een optimale kabeldoorvoer zorgt. Ze zijn
van beide zijden goed bereikbaar
zodat de patiënt een grotere zelfstandigheid heeft en het verplegend
personeel wordt ontlast.

Met eleganza 3 combineert wissner-bosserhoff beproefde
eigenschappen met innovatieve oplossingen. Patiënten en
gebruikers profiteren daarbij vooral van het concept voor
actieve mobilisatie van de patiënt en het Ergoframe®-ligvlaksysteem voor de preventie van decubitus. Daarnaast voldoet
het adaptieve onrusthekkenconcept in zijn toepassing aan
de nieuwe norm IEC 60601-2-52. Bovendien legt eleganza 3
met zijn doordachte materiaalgebruik en zijn oppervlakteafwerking de basis voor een intelligente strategie voor het
effectief voorkomen van infecties.

„ Doe iets goeds voor je lichaam,
zodat je ziel er met plezier
in woont.“
Teresa von Avilla
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Ziekenhuisbed eleganza 3

03 Ligvlak
Innovatief Ergoframe®-ligvlak:
• Lagere wrijf- en schuifkrachten, daarmee kleiner
decubitusrisico rond bekken en schouders
• Permanente ondersteuning van het hoofd in alle bedstanden
• Groter comfort voor de patiënt, vooral in zitpositie
• Gemakkelijke reiniging en onderhoud door uitneembare delen
• Geïntegreerde bedverlenging / bedverkorting met +9 / -8 cm

Mobilisatie. Valpreventie. Ergonomie. Hygiëne.

01 Gedeeld onrusthek

02 Bedieningssatelliet*

• Veiligheidsafstanden voldoen aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52
• Op het individuele valrisico afgestemde beveiligingsaanpassing
• Geen vrijheidsbeperkende maatregel als de patiënt
het bed door de grote opening aan het voeteinde kan verlaten
• Mobilisatie- en opstahulp volgens deskundige norm Valprofylaxe**
• Hoogte van de onrusthekken boven het ligvlak: 45 cm

13 eleganza 3 Protector*(mod.-nr.

• Positie volgt de instelling van de rugsteun,
daardoor altijd goed bereikbaar
• Optimaal snoermanagement
• Voorgeprogrammeerde uitstappositie

04 Geïntegreerde bedieningselementen*
• De bedieningselementen zijn in de onrusthekken
geïntegreerd en daarmee altijd goed bereikbaar
• Bedieningszijden voor patiënt en personeel
beschermen tegen kruisinfecties
• Optimaal snoermanagement

20-0381)

05 Handschakelaar

• Sluit de opening aan het voeteinde
• Volledige bescherming voor onrustige patiënten
• Voorziening voor veilig aanbrengen
en gemakkelijk verwijderen
• Kan buiten gebruik ruimtebesparend aan het
het voeteinde van het bed worden geplaatst

• Met LED-diode voor oriëntatie tijdens de nacht
• Optioneel met verlicht display*
• Controlelampjes voor het aangeven van blokkade
van instelfuncties
• Anticiperende storingsbeveiliging
dankzij de GO-veiligheidsknop

12 Supervisor
06 Heftechnologie

• Blokkade van afzonderlijke functietoetsen
• Nood-STOP-toets voor het onmiddellijk
stoppen van alle bedverstellingen
• Voorgeprogrammeerde opslag- en noodgevallenposities: Trendelenburg, cardiac chair, CPR,
onderzoeks- en uitstappositie
• Kan buiten gebruik ruimtebesparend in het
dekenrekje worden opgeborgen

08 Mobi-Lift®*

11 Verrijdbaarheid en remcapaciteit
• Goede verrijdbaarheid dankzij wielen van 150 mm
met richtingsvastzetter voor rechtdoor rijden
• Rugbesparende activering van de centrale rem
dankzij tuimelaar met drie functies:
- rood onder = alle wielen zijn geremd
- horizontaal = alle wielen zijn vrij
- groen onder = het stuurwiel is geactiveerd

10 Voetschakelaar en nachtlichtfunctie*
Met de voetschakelaar kunnen, zonder belasting van de rug,
de volgende posities handvrij en hygiënisch worden ingesteld:
• onderzoekspositie: bed in hoogste stand, ligvlak horizontaal
• Hoogteverstelling van het bed
• De beschermbeugel voorkomt het onbedoeld activeren van de functieknoppen
• Het gecombineerde nachtlichtje vergemakkelijkt de oriëntatie voor zowel
patiënt als personeel en kan eenvoudig op het stroomnet worden aangesloten

• Biedt houvast bij de mobilisatie
• Geïntegreerde functieknop voor flexibele hoogteverstelling
van het bed helpt bij het proces om op te staan
• Vermindert het valgevaar zonder beperking van de
bewegingsvrijheid
• Parkeerstand onder het ligvlak

09 5. Wielen*
• Eenvoudig manoeuvreren in lange gangen
en kleine ruimten, waarbij de rug wordt ontzien
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• Eigen heftechnologie sinds 1999,
meer dan 150.000 maal in de praktijk beproefd
• In hoogte verstelbaar van 39,5 tot 77,5 cm
(met 150 mm wielen)
• Veilige werklast 230 kg
• Gemakkelijk schoon te maken dankzij gladde
oppervlakken en een gesloten systeem
• Verstelkracht van 2000 N (ca. 200 kg) per hefkolom
• Kleinere elektrosmogbelasting
door laag geplaatste bedieningsmotor
• Kras- en stootbestendig, geanodiseerd aluminium

07 Vast hoofdeinde
• Veilig gebruik van accessoires
(ziekenoprichter, infuusstandaard) bij
volledige bewegingsvrijheid van het ligvlak
• Lager risico op beschadiging
van muren en deurposten
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* Optie **vgl. deskundige norm Valprofylaxe van feb. 2005, hoofdstuk. 2.6.2.7., S. 71/72 Bezoek voor meer informatie www.dnqp.de

Mobilisatie en zelfstandigheid

Veiligheid en preventie

Mobilisatie met bedieningssatelliet De op de rugsteun
geïnstalleerde bedieningssatelliet is altijd onder handbereik.
Met de voorgeprogrammeerde
uitstapstand beweegt het bed
geheel omlaag en gaat de rugsteun omhoog. De patiënt
ervaart snel contact met de
vloer en een geruststellende
veiligheid. Zittend op de rand
van het bed kan hij op het
onrusthek steunen en opstaan.
Mobilisatie met de Mobi-Lift®
De Mobi-Lift® is voorzien van
een geïntegreerde functietoets
om het bed in hoogte te verstellen. Zittend op de rand van
het bed heeft de patiënt zowel
op het onrusthek als door de
Mobi-Lift® houvast en kan hij de
bedhoogte aan het bewegingsverloop van het opstaan aanpassen. De krachtsinspanning
voor het verplegend personeel
wordt geminimaliseerd.
Mobilisatie met Protector
Tussen het onrusthek aan het
hoofdeinde en de Protector
biedt de middelste opening voldoende plaats om comfortabel
te zitten en het bed te kunnen
verlaten. Daarbij fungeren het
onrusthek en de Protector aan
beide zijden als handgreep en
bieden daarmee een stevig houvast bij de mobilisatie. Omdat
de Protector als een deur kan
worden geopend, is het ergonomisch overeind komen tot
in zitpositie ook probleemloos
mogelijk voor patiënten met beperkte lichamelijke vermogens.

01 Mobilisatie
• Mobilisatiehulp bij het
verlaten van het bed
• Ontlasting van het verplegend personeel
• Goede toegang tot de patiënt
• Intuïtieve veiligheid, door
oriëntatiehulp ten aanzien
van ligvlakbreedte
• Geen vrijheidsbeperkende
voorziening (geen medische
of gerechtelijke indicatie
vereist)
02 Veiligheid
• Beschermt ook bij ingestelde rug- en beensteun
• Minimale afstanden tussen
de afzonderlijke elementen
en het hoofdeinde verlagen
het beklemmingsrisico voor
de patiënt
• Geen vrijheidsbeperkende
voorziening wanneer de
patiënt het bed door de
grote opening aan het
voeteinde kan verlaten
03 Volledige bescherming
voor onrustige personen
• Met de eleganza 3 Protector
kan de opening aan het
voeteinde worden gesloten
• Onbeperkte beweeglijkheid
van de ligvakafstelling
• Kan indien nodig worden
geopend als een deur, uitnemen en extern opbergen
niet vereist

Het tijdens het dagelijks leven in het ziekenhuis behouden van
activiteit en mobiliteit heeft een positieve invloed op het genezingsproces. Juist wanneer de eigen bewegelijkheid beperkt is, is
het belangrijk te kunnen vertrouwen op een functionele techniek.
Daarom zijn eleganza3 bedden geconstrueerd volgens een uitgebreid en op de behoeften afgestemd mobilisatieconcept, om iedere
patiënt een zo groot mogelijke mate aan mobiliteit en zelfstandigheid te kunnen geven. Iets waar ook het verplegend personeel van
profiteert: door de voorgeprogrammeerde uitstappositie en de talrijke mobilisatiehulpen wordt een individuele, zo zelfstandig en
veilig mogelijke mobilisatie van de patiënt ondersteund.
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04 Onderhoud en
bescherming
• Goede toegang tot de
patiënt voor de dagelijkse
verzorging bij behoud van
een optimale afscherming
• Mobilisatiehulp bij het
verlaten van het bed

De bescherming van de patiënt speelt bij de dagelijkse verzorging
een belangrijke rol. Door een effectieve valpreventie kunnen valpartijen en het daardoor veroorzaakte letsel worden voorkomen.
Dankzij zijn unieke concept voor de onrusthekken biedt eleganza 3
een op het individuele valrisico van de patiënt afgestemde oplos-

sing die onnodige beperkingen van de persoonlijke bewegingsvrijheid voorkomt. De veiligheidsafstanden voldoen aan de nieuwe
norm IEC 60601-2-52. Dit veiligheidsconcept wordt afgerond door
het bedieningsgemak en een soft-intreksysteem voor het laten
zakken van de onrusthekken.
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Ligpositie en comfort
01 De Supervisor (basisuitrusting) stelt het personeel in staat
de voorgeprogrammeerde nooden ligposities snel in te stellen:
Trendelenburg (A), cardiac chair
(B), onderzoekspositie (C), uitstappositie (D) en CPR (E). Daarnaast kunnen de voor de patiënt
toegankelijke verstelmogelijkheden geblokkeerd worden. De
nood-STOP-knop garandeert dat
alle ongewenste bedpositioneringen direct worden gestopt. Met
behulp van het LED-display kan
de accucapaciteit worden gecontroleerd.

Doorligwonden ontstaan door lang liggen en zitten zonder van
houding te veranderen en door hoge drukbelastingen, die gepaard
gaan met sterke schuifkrachten. Preventieve positionering is de
basismethode en het effectiefste middel om doorliggen te voorkomen. Met het innovatieve Ergoframe®-systeem biedt eleganza 3

Standardliegefläche

Ergoframe®

een bijzonder type ligvlak, dat ook tijdens het verstellen van het
bed optimale voorwaarden schept voor het comfort van de patiënt
en de negatieve effecten van de positionering tegengaat.
Het Ergoframe®-principe tilt de draaipunten van de rug- en bovenbeensteunen boven het eigenlijke ligvlak. Dit resulteert in een stabiele matraspositie en een groter zitgedeelte. Dankzij dit principe
behoudt het lichaam een constante positie op de matras, waardoor
ongewenste wrijving en schuifkrachten tussen de huid van de patiënt en het matrasovertrek tot een minimum worden gereduceerd.
Dit geldt vooral voor de kwetsbare huidoppervlakken rond het bekken, de rug en schouders. Tegelijkertijd wordt bij het verstellen van
het bed de ruimte rond het bekken vergroot, zodat er geen onnodige druk op het weefsel en de inwendige organen wordt uitgeoefend.
Een ander belangrijk voordeel is de constante ondersteuning van
het hoofd tijdens het gehele verstelproces die voorvloeit uit de
interactie tussen de kinematische bewegingen van het Ergoframe®
en een voldoende lange rugsteun.
Het Ergoframe®-systeem voorkomt daarmee de negatieve effecten
van de positionering, zoals het ontstaan van wrijf- en schuurkrachten, weefsel- en orgaanbeschadiging en het verlies van de ondersteuning van het hoofd. De patiënt zit altijd comfortabel en ergonomisch, de ademhaling en wondgenezing worden niet beïnvloed.

02 De handschakelaar (basisuitrusting) kan eenvoudig worden
bediend, ook een patiënt met
lichamelijke beperkingen kan de
handschakelaar op een goed
bereikbare plek plaatsen. Hij kan
worden losgekoppeld met de
optionele 'plug & play'-aansluiting
en zo op een ander bed gebruikt
worden. De geïntegreerde LEDdiode en het optioneel verlichte
bedieningspaneel zorgen voor
de oriëntatie in het donker en
garanderen een veilige verstelling
van het bed.
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Het gemakkelijk en comfortabel liggen en het zo veel mogelijk
behouden van zijn zelfstandigheid zijn voor de patiënt van groot
belang. Veel nuttige functies, die het werken rond het bed vereen-voudigen en die de zelfstandige positionering van de patiënt
bevorderen, ontlasten het verplegend personeel. Alle bedieningselementen waarborgen het instellen van de gewenste positie met
één druk op de knop.
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03 De op de rugsteun geïnstalleerde bedieningssatelliet
(optie) is altijd binnen handbereik.
Met de voorgeprogrammeerde
uitstapstand beweegt het bed
geheel naar beneden en gaat de
rugsteun omhoog. De patiënt
komt snel met de voeten op de
grond wat hem een gevoel van
veiligheid geeft.
04 De in de onrusthekken
geïntegreerde bedieningselementen (optie) zorgen voor een
gemakkelijke kabeldoorvoer en
een goede bereikbaarheid van de
bedieningsonderdelen. De twee
bedieningskanten voor patiënt en
personeel voorkomen infecties.
04
05 Voetschakelaar (optie) De
bedpositie kan hygiënisch, snel
en ergonomisch worden gewijzigd. Ook hier is een blokkering
via de Supervisor mogelijk. De
veiligheidsbeugel beschermt
tegen onbedoelde activering.

Door de GO-veiligheidsknop
wordt rekening gehouden met
het principe van de dubbele
beveiliging. Hij voorkomt het
ongecontroleerd inschakelen
van de functies, bijvoorbeeld
het per ongeluk indrukken van
een toets. Als de GO-veiligheidstoets niet werd ingedrukt zijn
de bedieningselementen niet
actief en kunnen de motoren
van het bed niet worden gestart.
De toetsen blijven 3 minuten
na het indrukken actief. Bij de
volgende positionering moet
de GO-veiligheidstoets opnieuw
worden ingedrukt.
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Mobiliteit en stabiliteit
Het optionele vijfde wiel
vormt het optimale keerpunt
voor het verrijden van het bed.
De eleganza 3 kan, kracht- en
ruimtebesparend, door slechts
een persoon zowel vanuit het
hoofd- als voeteinde worden
verplaatst. Het inspannende
manoeuvreren behoort tot het
verleden. De bewegingsruimte
in smalle gangen en kleine
ziekenkamers wordt door het
bed elegant en met een minimale draaicirkel bedwongen.

Het vaste hoofddeel is
uiterst nuttig bij het gebruik
van accessoires. Of het nu
om een ziekenoprichter of
infuusstandaard gaat – bij
het veranderen van de zitof ligpositie blijft alles op zijn
plaats, zonder dat bijv. de
muur beschadigd raakt. Het
tijdrovende verplaatsen ervan
is niet meer nodig.

Hefkolommen Met een verstelkracht van 2000N (200 kg)
en na sinds 1999 meer dan
150.000 keer in de praktijk
beproefd te zijn, zijn de hefkolommen solide en stabiel. De
in elkaar grijpende elementen
waarborgen een grote zijdelingse stabiliteit. Een statische
belastbaarheid van 500 kg
en een veilige werklast van
230 kg in de hoogste positie,
met behoud van alle verstelmogelijkheden, zijn voor de
hefkolommen geen probleem.
De laag geplaatste bedieningsmotoren verlagen de elektromagnetische belasting voor
de patiënt. Het oppervlak van
geanodiseerd aluminium garandeert de weerstand tegen
beschadigingen.
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Hygiëne en reiniging
Met de ontwikkeling van de moderne geneeskunde worden steeds
vaker intensieve procedures toegepast die het leven verlengen.
Bovendien worden de patiënten ouder of hebben ze een zwakker
immuunsysteem. Daardoor staan nosocomiale infecties steeds
vaker in de belangstelling. Door de deels zeer verreikende consequenties die er door nosocomiale infecties voor de patiënt, het
personeel en de ziekenhuizen ontstaan, wordt duidelijk dat het
vermijden ervan hoge prioriteit moet hebben. De essentie van
effectieve preventie van nosocomiale infecties bestaat uit een
uitgebreide en grondige reiniging en ontsmetting. Ook hier is eleganza 3 met zijn speciale vormgeving een goede keus. Het door-

De mobiliteit van zieke mensen is vaak beperkt. Daarom is
eleganza 3 een bed, dat goed kan worden aangepast en gebruiksvriendelijk kan worden ingezet. Door het moeiteloze
patiëntentransport in het bed wordt het arbeidsintensieve
en lichamelijk zware werk van het personeel vergemakkelijkt.
Ook de kracht besparende functies zijn van doorslaggevend
belang bij deze ontlasting.
Met de bedverkortingsfunctie kan eleganza 3 kleiner gemaakt
worden op plaatsen waar niet voldoende ruimte is. Daarmee
verlopen het transport in kleine liften en het manoeuvreren in
meerpersoonskamers of nauwe gangen probleemloos. Met de
bedverlenging kunnen ook grote personen optimaal en comfortabel worden verzorgd. Door de variabele bedlengte kunnen
de al aanwezige matrassen worden gebruikt.

lopende design houdt op alle vlakken rekening met de eenvoudige
en snelle reiniging van het bed. Elementen als hoofdeinden en
ontrusthekken, die het grootste risico vormen, en die zowel door
het personeel als door de patiënt permanent worden aangeraakt,
bestaan bij eleganza 3 uit naadloos gevormde elementen van
kunststof. Doorlopende, gladde oppervlakken bieden vuil geen
houvast, en kunnen gebruiksvriendelijk en efficiënt worden gereinigd en gedesinfecteerd. Met zijn doordachte materiaalgebruik
en zijn oppervlaktestructuur legt eleganza 3 de basis voor een
intelligente strategie, die aan de eisen van een effectieve infectiepreventie voldoet.

De stabiele oplegplaten
van het ligvlak kunnen
afzonderlijk worden verwijderd. Daarmee zijn een
moeiteloze ontsmetting
en reiniging mogelijk, en
zijn de daaronder liggende
delen van het bed gemakkelijk bereikbaar. De geïntegreerde openingen garanderen een goede ventilatie
van het matras, waardoor
vloeistoffen kunnen weglopen en vocht zich niet
kan ophopen.

De hefkolommen zij
volledig bekleed en kunnen
gemakkelijk worden gereinigd. Ze bezitten geen
scharnier- of schroefverbindingen, waarin een verontreinigende vloeistof
kan binnendringen. Het
oppervlak is voorzien van
een permanente, dunne
film smeermiddel. Deze
samenstelling van het
oppervlak biedt een zeer
geringe hechting voor verontreinigende vloeistoffen.
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eleganza 3XC

Overzicht van het gamma

Perfect voor intermediate care en intensive care

Afmetingen

Met de eleganza 3XC wordt het universele en intermediate care-bed
uitgebreid met drie bijzondere IC-functies:
• gebruik van de C-boog van bovenlichaam tot en met bekkengebied
• zijdelings inschuifbare cassettehouder voor longfoto's (optie)
• geïntegreerd weegsysteem (optioneel)
Het aantrekkelijke design en de bijzondere producteigenschappen
van eleganza 3 blijven behouden:
• vaststaand hoofdeinde ter voorkoming van beschadigingen aan
wanden en deurkozijnen
• flexibel onrusthekkenconcept mogelijk gemaakt
- beschermingsaanpassing aan het individuele valrisico
- mobilisatie- en opstahulp conform de expertstandaard ter
voorkoming van valpartijen*
- volledige bescherming voor de veiligheid van de patiënt en
veilige fixatie conform de BfArM**
- ¾-bescherming vormt geen vrijheidsbeperkende maatregel
• zelfstandige mobilisatie met Mobi-Lift® (optioneel)
• voorkoming van doorligwonden in het bekken- en schoudergebied,
evenals permanente ondersteuning van het hoofd dankzij
Ergoframe®-ontwerp
• compatibel met actieve matrassystemen
• gemakkelijk transport dankzij 5e wiel (optioneel)

Lengte 232 cm

Wielen

Bedieningselementen

Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

Breedte
104 cm
Hoogte
39,5 77,5 cm

01

eleganza 3
Met gedeelde onrusthekken, zachte ontgrendeling.
Matrasafmetingen bij bedlengte van 232 cm
(afbeelding met accessoires)

Handschakelaar met LED,
optioneel ook met verlicht bedienveld en/of
via “Plug & Play”-aansluiting
Tente Integral wiel
Diameter 150 mm

Opties
Accessoires

Supervisor

Tente dubbelwiel
Diameter 150 mm
02

Opties

Protector
art.-nr. 20-0381, te gebruiken
met de optionele protectorbeugels

Optie

Bedieningssatelliet

Tente Motion wiel
Diameter 150 mm,
met of zonder kunststofbekleding

Mobi-Lift®
tweezijdig
03

Geïntegreerde bedieningselementen
01 Geïntegreerd weegsysteem (optie) maakt het
bepalen van het absolute lichaamsgewicht en de
gewichtsveranderingen mogelijk.
02 Het ligvlak dat geschikt is voor röntgenopnamen
maakt in combinatie met de zijdelings toegankelijke
röntgencassettehouder (optie) het mogelijk röntgenfoto's van de longen te maken zonder de patiënt
uit het bed te hoeven nemen.
03 Het ligvlak dat geschikt is voor röntgenopnamen
is voorzien van een C-boog om regelmatig röntgenfoto's van de borst van de patiënt te kunnen maken
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Veiligheid:
het kwaliteits- en veiligheidsmanagement werkt volgens de normen DIN
EN ISO 9001:2000 en DIN EN ISO
13485:2003, onze bedden dragen
het CE-keurmerk en worden volgens
de allernieuwste normen getest.

Vijfde wiel
Diameter 125 mm

Voetschakelaar
met geïntegreerd nachtlichtje
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Uniekleur (Hoofd-, voeteinde- en zijkantbekleding)

030 Puur wit

G 044 Lichtgrijs

C 017 Parelwit

P 043 Pompelmoes

N 001 Nectarine

K 001 Kiwi

A 014 Mintgroen

B 048 Lichtblauw

F 011 Vruchtenboom amber

Z 002 Zebrano

Houtdecor (Hoofd-, voeteinde- en zijkantbekleding)

E 009 Blank esdoorn

H 019 Licht beuken

RAL-kleuren (metalen delen)

RAL 9002 grijwit (Onderstel)

RAL 9006 wit aluminium (Onderstel / frame)
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