
movita | movita casa
Verpleegbedden

Funktionale Eleganz in der Pflege

Elegancia funcional en los cuidadosL’élégance fonctionnelle au service des soins

Eleganza e funzionalità nell'assistenzaFunctional elegance in nursing care

Functionele elegantie in de verpleging

Functionele elegantie in de verpleging
L’élégance fonctionnelle au service des soins Functionele elegantie in de verpleging

L’élégance fonctionnelle au service des soins
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movita – het instapmodel
Economisch. Comfortabel. Individueel. 

Economisch in de verpleging, comfortabel voor de patiënt – dat straalt de oplossing voor een 
bewonerkamer met de verpleegbedden movita en movita casa uit voor inrichtingen die budget-
georiënteerd denken maar toch hoge eisen stellen aan wooncomfort en kwaliteit. De lage bed- 
hoogte van 37 cm maakt het ook voor kleine bewoners mogelijk om gemakkelijk in en uit te 
stappen en vergemakkelijkt de overgang naar de stoel. Het verplegend personeel bespaart tijd, 
omdat de movita en movita casa in elke positie te verrijden en te remmen is.

movita
Het mobiele instapmodel

movita casa
Het gerieflijke instapmodel
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Ons product – uw gebruiksgemak
Gebruiker staat centraal

Bedmodel movita 
Het mobiele instapmodel

Verrijdbaarheid

Rembaarheid

In de bewonerkamer en op de gang 
In elke bedhoogte 
Zichtbare 100/125 mm-wieltjes 

Centrale rem bij voeteneinde

Het movita-portfolio
Modellen in één overzicht

movita casa
Het gerieflijke instapmodel

In de bewonerkamer
In elke bedhoogte 
Gerieflijke onderstelbekleding

Remmen per as

• Uitstekende prijs-prestatieverhouding

• Individuele hoogteaanpassing van 36 (38) - 78 (80) cm bij de movita, 37-79 cm bij de movita casa

• Investeringszekerheid:

 • max. bewonergewicht tot 190 kg

 • geïntegreerde bedverlenging

 • minimale accessoirebevoorrading

• Individuele mobilisatie van de bewoners door gedeelde onrusthekken

• Voorkoming van doorligwonden

• Besparing op verpleegtijd 

De WIBO-belofte

Bewoner Verpleging

Beheer Service/techniek

wissner-bosserhoff heeft zich tot doel gesteld om met haar producten en dienstverleningen het 
gebruiksgemak van de klant duurzaam te vergroten. Bij de producten staat niet alleen het functionele 
gebruiksgemak met technologische innovaties in het middelpunt van de overwegingen maar ook het 
esthetische gebruiksgemak, afgeleid van de designopties van de verpleegbedden. Daarvan profiteert 
u in meerdere opzichten: de zelfstandigheid van de bewoner blijft behouden, de verplegingsroutine 
wordt vereenvoudigd, servicewerkzaamheden worden tot een noodzakelijk minimum beperkt en het 
rendabiliteit voor de zorginstantie wordt verhoogd.

Uw movita-voordelen
Overzicht

• hoge veiligheid
•  langdurige zelfstandigheid
•  effectieve preventie van 

valongelukken en  
doorlig wonden

•  zeer goede prijs-
 prestatieverhouding
•  maximale benutting door 

grote bewonertevredenheid
• minimale bijkomende 
 kosten

• maximale tijdwinst
•  barrièrevrije toegang  

tot de bewoner
• rug wordt ontzien tijdens  
 het werken

•  op maat gemaakte  
onderhoudsconcepten

• geringe onderhoudswerk- 
 zaamheden
•  optimale beschikbaarheid 

van reserveonderdelen
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      55          37     20            88 cm

87 cm

38-41 cm

44 cm

Ligvlak met BiNetic-frame

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een bruikbaar concept voor het verminderen van 

doorligrisico’s: de dubbele retractie als bestanddeel van het BiNetic-frame-ligvlak. Bij een 

enkelvoudige retractie wordt door het opzetten van het hoofdeinde deze niet slechts geknikt als  

een scharniergewricht, maar het deel aan het hoofdeinde beweegt zich daarbij weg van het 

middendeel. Dat betekent dat de beddelen „uit elkaar gaan“ (zie afb. 2b). Enerzijds wordt  

hierdoor de druk in het kruisbeengebied duidelijk verlaagd, anderzijds wordt het vlak in het 

middendeel groter. Dat is gunstig voor de zittende bewoner, omdat hij hierdoor meer oppervlak 

heeft om te zitten, waardoor de druk eveneens lager wordt. Bij de dubbele retractie wordt niet slechts 

het hoofdeinde bewogen, maar ook het wordt het deel aan het voeteneinde van het middendeel weg 

bewogen, zodat het oppervlak van het zitgedeelte nog groter wordt. Ondertussen zijn ook resultaten 

van drukmetingen bekend, waaruit duidelijk blijkt dat de druk met enkelvoudige retractie lager is 

dan bij een normale hoofdeinde. Bij een dubbele retractie (afb. 3b) is de druk nóg minder dan bij 

de enkelvoudige retractie.

Werking van de dubbele retractie aangetoond

Natuurlijk mag de dubbele retractie niet als enige oplossing voor doorligwonden worden gezien.  

Hij kan echter de aanwezige mogelijkheden goed ondersteunen en laat vooral zien dat wij tegenwoordig 

alle technische mogelijkheden waarover we kunnen beschikken, moeten gebruiken om de situatie te 

verbeteren.

a) drukmeting 
standaardligvlak

a) standaard-
ligvlak

b) BiNetic-frame 
met dubbele 
retractie

Afb. 1 Afb. 2

b) drukmeting BiNetic-frame 
met dubbele retractie

Afb. 3

Bot

Bot

WeefselWeefsel

Druk van het steunvlak

Rekbelasting
Afschuifbelasting

Drukbelasting

b)a)

Bron: Gerhard Schröder, ‘Akademie für Wundversorgung’ (’Academie voor wondverzorging’), Göttingen, tijdschrift ‘respect’, uitgave 8/2011, pag. 16-17

Wordt een mens bedlegerig, dan verandert de 
behoefte aan verpleging. Het stimuleren van de 
beweging bij de te verplegen persoon wordt  
belangrijker om het ontstaan van doorligwon-
den te vermijden. Met het BiNetic-frame onder-
steunt movita de actieve bewegingsstimulans 
door het verplegend personeel met een lig- 
vlak dat wrijvings- en afschuifkrachten effectief 
minimaliseert. De gelijktijdige retractie van de 
rug- en de beensteun zorgt voor aantoonbare 

lagere wrijvings- en afschuifkrachten. De ergo-
nomische indeling en de modulaire indeling van 
het ligvlak dragen tevens bij tot het vermijden 
van het ontstaan van doorligwonden. De ex-
press-bedverlenging (optie) is een extra moge-
lijkheid om het ontstaan van drukkrachten ver-
der te verlagen, waardoor bij het verstellen van 
de rugsteun ook bij grotere bewoners de benen 
niet tegen het voeteneinde kunnen stoten.

Modulair ligvlak

U heeft keuze uit 3 verschillende ligvlakken: 
• Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
• De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02) 
 zijn heel gemakkelijk te reinigen.
• Het comfortligvlak (03) met zijn uitstekende zachte, ondersteunende
 eigenschappen (a) ondersteunt het voorkomen van doorligwonden. 
 De steviger geveerde randzone-elementen dienen als een oriëntatiezone 
 tijdens het slapen en als ondersteuning tijdens het opstaan.
Over het algemeen zijn de ligvlakdelen gemakkelijk te reinigen en verwijderbaar (b). 

01 02 03 b

a

Ligvlakergonomie 

De afmetingen van de vierdelige ligvlakken 
van de wissner-bosserhoff-verpleegbedden 
richten zich naar de inzichten uit de antro-
pometrie, d.w.z. naar de gemiddelde lich- 
aamslengte van een mens.

Daaruit wordt duidelijk dat voor een effectieve 
ondersteuning van de halswervelkolom, de 
rugsteun minimaal 80 cm lang moet zijn*.
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movita ligvlak 200 cm
met BiNetic-frame

* volgens. Eigler, F.W.: ‘Arzt und Krankenhaus’ (‘Arts en ziekenhuis’) 7, 1989

  Bewoner
•  verminderde compressie in het  
 bekkengebied en verlaagde
 wrijvings- en afschuifkrachten 
•  ergonomische ligvlakindeling voor  
 comfortabel liggen
•  uitstekende ondersteuning van het  
 hoofd bij verstelling de rugsteun

  Verpleging
• effectievere voorkoming van  
 doorligwonden
• "onderuit glijden" van de  
 bewoner wordt verminderd
• minder verplaatsen, meer tijd  
 voor de verpleging

  Beheer
• minder risico op doorligwonden  
 en lagere bijkomende kosten
• besparing op de verpleegtijd door  
 express-bedverlenging
•  geen ruimte-innemende  
 ligvlakverlenging voor bewoners  
 tot 175 cm noodzakelijk
•  vermindering van het aantal  
 ligvlakverlengingen op voorraad

  Service/techniek 
• snellere toegang tot de aandrijving
• gemakkelijkere ligvlakreiniging

Ligvlakconcept ter voorkomen van doorligwonden
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In de neergelaten toestand bieden de gedeelde 
onrusthekken behalve een geriefelijke uit- 
straling ook een vrije toegang tot de bewoner 
voor de dagelijkse verpleging, verwisselen van 
verband of het opmaken van het bed. Storende 
accessoires, zoals middenstijlen of vast ge-
monteerde zijpanelen hoeven niet te worden 
verwijderd en opgeborgen.

4 troeven voor de verpleging
4 onrusthekken met 4-traps uittrek

Geen bescherming nodig

Voor de veiligheid 's nachts volstaat het vaak om 
de lage stand van het bed te combineren met 
de eerste uittrekstand van het onrusthek aan 
het hoofdeinde. Deze passieve bescherming 
voorkomt overbodige barrières en verlaagt  
blijvend het risico van het uit bed vallen. De 
onrust-hekken bieden oriëntatie, zonder de  
bewoner te beperken.

Passieve bescherming 
zonder VBM

De 3/4-bescherming maakt een bewuste opsta- 
opening bij het voeteneinde mogelijk ter ver- 
mindering van de vrijheidsbeperkende maat- 
regelen (VBM) terwijl de veiligheidseisen tege-
lijkertijd hoog blijven. Door aanpassing van de 
bedhoogte in combinatie met de hoogte van de 
onrusthekken past de movita / movita casa zich 
aan elke grootte van de bewoner aan.

¾-bescherming 
zonder VBM

De derde uittrekstand dient voor de omvattende 
beveiliging van de bewoner. In de bovenste 
stand sluiten beide delen van de onrusthekken 
zo nauw op elkaar aan dat ze net zo veilig zijn 
als een doorlopend zijrooster. Het aanhouden 
van accessoires voor het sluiten van een 
middenopening bij de fixatie met buikgordels is 
niet nodig.

Volledige bescherming 
bij 12-18 cm matrassen

4 beschermingsmodussen

Meer veiligheid door kleine middenopening* < 60 mm

• bewuste compliantie van de nieuwe norm IEC 60601-2-52
•  veiligheid in de werkpositie, d.w.z. ook met omhoog gebrachte rug- resp. beensteun
• veiligheid zonder toepassing van een extra middenopeningsprotector 
 als accessoire bij de fixatie met buikgordels conform de aanbeveling van BfArM**

* Middenopening = afstand tussen de gedeelde onrusthekken  
** Informatie van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Duits federaal instituut voor geneesmiddelen  
 en medische hulpmiddelen) aan de beroepssectoren van 08-07-2004 (referentienr. 913/0704)

  Bewoner
• bescherming tijdens het liggen  
 in elke positie
• zelfstandige mobilisatie uit het bed
• optimale veiligheid en bescherming 

  Verpleging
• zelfstandige bewonermobilisatie
• geschikt voor alle positionerings- 
 technieken
• rechtszekerheid zonder nakoming  
 van extra eisen
• efficiënt werken met fixatiegordels

  Beheer
• economische onrusthekken- 
 oplossing – geen extra kosten voor  
 middenopeningsprotectors
• gecertificeerd volgens nieuwe  
 norm IEC 60601-2-52 zorgt voor  
 investeringszekerheid
• gerieflijke uitstraling "zoals thuis"

  Service/techniek
• lichtlopende, onderhoudsarme 
 onrusthekken
• geen noodzaak voor accessoires  
 zoals middenopeningsprotectors  
 of middenopeningsstijlen

1

2

3

4

Geen barrière
Geen stijl, geen middenopeningsprotector

Oriëntatie
in plaats van vrijheidsbeperkende 
maatregelen (VBM)

Mobilisatie
met aanpassing aan de grootte van de bewoner

Veiligheid
overtreft de nieuwe norm IEC 60601-2-52

4 voordelen

CB-certificaat betreffende IEC 
60601-2-52 van TÜV Hannover

Attest voor middenopening  
van BerlinCERT

Uw voordelen:
1. flexibel gebruik van het bed in nissen voor standaardverpleging (afb. 1)

2. flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging (afb. 2)

3. flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve  

 van de mobilisatie

4. vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde onrusthekken

Met 4 gedeelde onrusthekken volledige toegang 

voor verpleging

Afb. 1

Standaardverpleging –
toegang voor verpleging vanaf een zijde voldoende

Meer behoefte aan verpleging –
toegang voor verpleging aan beide zijden nodig

Afb. 2

Compliantie van de IEC 60601-2-52 met  
middenopening < 60 mm in de werkstand  
zonder middenopeningsprotector als accessoire
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  Bewoner
• hoogste veiligheidsnormen bij 
 onrusthekken in alle bedlengtes
• bedlengte individueel en snel 
 instelbaar
• zelfstandige mobilisatie mogelijk

  Verpleging
•  snelle aanpassing aan gewijzigde 
 grootte van de bewoner
•  veilig en effi ciënt werken
• verlaagd risico bij vallen (VBM)
•  Bewoners kunnen zelf uit 
 het bed komen
•  De rug wordt ontzien door 
 de verplegingshoogte van 79 cm

  Beheer
•  lagere bijkomende kosten door 
 arbeidsomstandigheden waarbij 
 de rug wordt ontzien
•  geringe accessoirekosten voor 
 de bedverlenging
•  bedverlengingen getest en 
 gecertifi ceerd volgens IEC 60601-2-52

  Service/techniek
•  snelle aanpassing van het bed 
 aan grotere bewoners
•  minder reserveonderdelen voor 
 de bedverlenging nodig

Intelligent handschakelaarconcept
met tijdbesparende, automatische functies

De handschakelaar van de movita / movita casa-
verpleegbedden overtuigen op het eerste gezicht 
door de overzichtelijkheid en de ergonomische 
vormgeving: minder toetsen en grote symbolen 
zorgen ervoor dat de bediening intuïtief te leren is. 

Dankzij de preselection (voorkeuzefunctie) is de 
handschakelaar faalveilig –het activeren van 
een functie door het onopzettelijk
indrukken van een toets is uitgesloten. 

Altijd goed bereikbaar voor bewoners en per-
soneel (accessoire handschakelaarhouder, 
model 10-0419 en 10-0421).

Via een magneetvrije sleutel worden drie 
handschakelaarmodussen ingesteld, waarmee 
de bedieningsmogelijkheden van het bed af-
hankelijk van de verplegingssituatie kunnen 
worden aangepast.
In deblokkeermodus zijn alle functies van de 
handschakelaar geblokkeerd.
In de bewoner- en verplegingsmodus kan de 
bewoner gebruikmaken van de bovenste drie 
keuzetoetsen. 

Rugsteun-
verstelling

Autocontour

Hoogteverstelling

Omhoog

Omlaag

Verpleegmodus  Blokkeermodus Bewonermodus

Aan de achterzijde is een blokkeerfunctie in 
de handschakelaar geïntegreerd. Men hoeft 
dus niet te bukken en te zoeken naar een 
blokkeerbox die op de balk van het ligvlak is 
aangebracht.

  Bewoner
• bedieningsvriendelijk concept 
 met overzichtelijke symbolen
• faalveilig volgens nieuwe 
 norm IEC 60601-2-52 met 
 speciale bewonermodus 
•  voorkeuzefunctie (preselection) 
 beschermt tegen onopzettelijke 
 verstellingen

  Verpleging
• Handschakelaarfuncties
 individueel per verpleegsituatie 
 instelbaar (3 modussen)
•   Meerprijs voor extra blokkeerbox 

 komt te vervallen

  Beheer
•  Faalveiligheid geen optie, 
 maar standaard
•  Handschakelaar en blokkeerbox 
 in één – extra blokkeerbox komt 
 te vervallen

  Service/techniek
•   hoogwaardige EPR-kabel 

beschermt tegen kabelbreuk 
en voorkomt onnodige 
onderhoudswerkzaamheden

•  geen inbouw achteraf van
  blokkeerbox, wanneer de 

situatie van de bewoner 
 verandert

Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken over een geïntegreerde bedverlenging. 
Door de express -bedverlenging (zie afb. onder/optie) kan movita met gedeelde onrusthekken
fl exibel voor verschillende bedlengtes worden aangepast. Daarbij wordt in elke confi guratie voldaan 
aan de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52.

3 bedlengtes
zonder middenopening > 318 mm en zonder middenstijl

Bedlengte 200 cm: De gedeelde onrusthekken 
bieden bescherming zonder middenopening 
> 318 mm* en zonder protector.

* Middenopening (afstand tussen de gedeelde onrusthekken) < 60 mm 
** Openingen tussen gedeelde onrusthekken, evenals tussen onrusthekken en hoofd- resp. voeteneinden < 60 mm

Bedlengte 210 cm: bescherming met langere 
onrusthekken aan het voeteneinde zonder 
accessoires en zonder opening > 318 mm**. 

Bedverlenging tot 220 cm: Bij behoefte tijdelijk 
instelbare – volledige bescherming wordt 
gegarandeerd door protector (accessoire) 
bij het voeteneinde.

200 cm

210 cm

220 cm
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1
2

3

Veiligheid en klantvoordelen

wissner-bosserhoff laat haar productieprocessen en het management regelmatig vrijwillig 
controleren door de TÜV. De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN  
ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen evenals DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 
voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen.

Elk verpleegbed wordt vervaardigd in overeenstemming met de hoge eisen van het Duitse 
Medizinproduktegesetz (MPG) en is voorzien van het CE-keurmerk conform de EU-richtlijn 93/42 
EWG. Verpleegbedden worden al volgens de norm IEC 60601-2-52:2010-12 gecertificeerd en 
geproduceerd. Aanbevelingen van de BfArM die hierop vooruitlopen, worden meegenomen in de 
productontwikkeling.

Uw veiligheid en langdurige tevredenheid over onze producten en dienstverleningen vinden wij 
bijzonder belangrijk en daarom begeleiden wij u graag vanaf de planning tot en met het einde van 
de levensduur van onze verpleegbedden en bieden u voor elke fase het geschikte dienst-
verleningspakket aan.
 

3 kabels – één oplossing – vele voordelen

•	 er	hoeft	slechts	een	kabel	te	worden	verwijderd	wanneer	het	bed	moet	worden	verplaatst.

•	 geen	gevaar	op	verwisseling	van	de	kabels	bij	het	lostrekken	uit	de	contactdoos.

•	 onafhankelijk	van	de	motor,	daarom	goede	toegang	tot	de	aansluitingen	in	elke	bedpositie.

•	 Te	gebruiken	voor	halogeen-	en	led-verlichting.

Halogeen- 

en led-

techniek

D-box voor voeding van bed en leeslamp

De praktische D-box maakt een einde aan de 
vervelende kabelwirwar. De beide kabels van het 
bed en de lamp worden op de D-box aangesloten 
die zich aan binnenzijde bij het hoofdeinde 
bevindt. Zodoende loopt er nog maar een kabel 
naar de contactdoos.

Als alternatief kan de lamp ook bij het nachtkastje 
worden aangebracht en is zo onafhankelijk 
van het verpleegbed dat het vrij kan worden 
verreden. Door de mobiliteit van het nachtkastje 
kan de lamp optimaal worden geplaatst voor 
het lezen. Ook hier zorgt de D-boxoplossing voor 
overzicht en hoog bedieningscomfort.

Mobiele oplossing voor de nachtkastlamp

D-box

Motor

1
2

3

Effectief kabelbeheer
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Design

Design T, hoofdeinde

Design A, hoofd-/voeteneinde

Design S, hoofdeinde Design S, voeteneinde Design S, vlak voeteneinde

Design Ak, hoofd-/voeteneinde

Design D, hoofdeinde Design D, voeteneinde Design D, vlak voeteneinde

Design G, hoofdeinde

Design W, hoofdeinde Design W, voeteneinde Design W, vlak voeteneinde

Design Ak, omlaag geklapt

Design G, voeteneinde Design G, vlak voeteneinde

Design T, voeteneinde Design T, vlak voeteneinde

Design K, hoofdeinde Design K, voeteneinde Design K, vlak voeteneinde

Hoofd-/voeteneinden

Kleuren | decors*

K02 Kersen R 5360

B01 Beuken gekleurd R 5313B00 Beuken naturel R 5320A03 Ahorn R 5184

E04 Elzehout goudrood R 4601 Lindberg-eiken R 4223

N05 Notenhout R 4801 R 5681 Kersen havannaR 5447 Cacao

* Bepaalde decors tegen meerprijs leverbaar
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Opties en accessoires

Ligvlakken

ComfortEasyCleanStandaard | Aero

Opties

Bedverlenging  
Onrusthek Serie 10

Bedverlenging  
Onrusthek serie 09

Tijdelijke  
bedverlenging  
Onrusthek Serie 10

Plug + Play 
voor gebruik van de handschakelaar 
aan één of aan beide bedzijden

Bedverlenging  
met express ontgrendeling

10-0570 / 10-0580
Bescherming voor 
bedverlenging met 
20 cm

Verticale 
wandafstandswielen

Ontgrendeling CPR  
aan de rugsteun

Accessoires

10-0419 
Handschakelaar 
voor gedeelde 
onrusthekken 
10-0421 
Handschakelaar- 
houder, kort

10-0422 
Accessoire- en  
handschakelaar 
houder voor  
doorlopende  
onrusthekken
10-0421 
Handschakelaar- 
houder, kort

10-0424 
Accessoire- en 
handschakelaarhouder voor  
montage aan het zij-element 
50-0165 Urinefleshouder 
50-0164 Urinezakhouder 
(zonder afb.)

50-0174
Gestoffeerde bescherming voor 
gedeelde onrusthekken Serie 10

50-0338
Gestoffeerde bescherming voor Serie 09,  
2-delige onrusthekken

Design-halogeenlamp soluna 
50-0212 met 12 V-transformator
50-0213 zonder 12 V-transformator

50-0237
Design-ledlamp soluna 

10-0368 
Nachttafeltje vt1
B 47 cm, H 66 cm, D 50 cm

10-0324 
Nachtkastje vivo E2 
B 65 cm, H 77 cm, D 45 cm

Standaard

Afmetingen movita / movita casa (afb.: movita casa)

movita casa met gedeelde onrusthekken
(Serie 10), zonder opening
L 206 cm, B103 cm (T, G), 106 cm (S, K)
H1 37 cm (bed in laagste stand)
H2 79 cm (bed in hoogste stand)

movita casa met doorlopende 2-delige 
onrusthekken Serie 09 cm 
met pistoolontgrendeling

movita casa met doorlopende 
3-delige onrusthekken

103 cm
106 cm

H2
78/79 cm

206 cm

H1
36/37 cm

Horizontale
wandafstandswielen
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Eleganza e funzionalità nell'assistenzaFunctional elegance in nursing care

Functionele elegantie in de verpleging

Functionele elegantie in de verpleging
L’élégance fonctionnelle au service des soins Functionele elegantie in de verpleging

L’élégance fonctionnelle au service des soins

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff  Belgium bvba / sprl
Egide Walschaertsstraat 15/15
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be
www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Keerweer 42
NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50
Fax: +31 (0)78 652 18 55
e-mail: sales@wi-bo.eu
www.wi-bo.com w
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