Nachtkastjes
Verpleging

Nachtkastjes en serveertafels
Voor zieke mensen is het belangrijk om een plek te hebben die alleen van hen is - om persoonlijke
dingen te bewaren en belangrijke dingen meteen binnen handbereik te hebben. Een taak die de nachtkastjes van wissner-bosserhoff als betrouwbare partners tijdens de verplegingsroutine vervullen.
Daarnaast ondersteunen ze patiënten en verplegend personeel bij de veel voorkomende activiteiten zoals bijvoorbeeld eten of lezen. De gemakkelijke bereikbaarheid vanuit het bed ondersteunt een effectieve valpreventie. Nachtkastjes van wissner-bosserhoff vormen samen met de verpleegbedden een harmonieuze eenheid en voldoen aan de hoogste eisen wat betreft optisch en
functioneel design.

Het portfolio
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Foto: René Schwerdtel, model: Jelka Broz *1925, Nina *2003, Sarah *1999 | Foto Titel (Portrait): René Schwerdtel, model: Karl-Heinz Merten *1934, Linn *2005
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Uw voordelen
Functionaliteit en design in één oogopslag

De nachtkastjesseries van wissner-bosserhoff combineren een gerieflijk design met innovatieve functies en maken zo praktijkgerichte productvarianten
mogelijk. Dankzij een uniek mechanisme kan het eetblad eenvoudig zonder gereedschap aan beide zijden van een nachtkastje worden aangebracht –
een flexibele en economische oplossing.
Het doel van de in Duitsland gevestigde expertnorm "Valprofylaxe" is om het vallen en valgevolgen te vermijden door risico's en gevaren te herkennen en
indien mogelijk te minimaliseren. Het permanente gebruik van laden in plaats van deurtjes bij de nachtkastjesmodellen levert een waardevolle bijdrage
aan de verlaging van het valrisico. De bereikbaarheid vanuit het bed wordt vergemakkelijkt en tegelijkertijd wordt het valgevaar geminimaliseerd.
Speciale modellen bieden ook vanuit lage verpleegbedden een optimale bereikbaarheid. De laden kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen en
zijn zodoende zeer eenvoudig te reinigen.

De standaard gebruikte demping 1)

Het 5e wieltje op het mechanisme en de compacte

Het aan de zijkant aangebrachte bedtafelblad

vermindert het klemgevaar en de geluiden

constructie zorgen voor een uitstekende stabiliteit,

kan gemakkelijk met één hand worden uitgetrokken

bij het sluiten van de laden.

kantelveiligheid en een belastbaarheid van het

zonder dat de verpleger het eetblad hoeft neer te

bedtafelblad tot 20 kg.

zetten.

Dankzij de aan drie
zijden gesloten uitvoering 2)
kunnen de laden niet naar
de wand doorschuiven

Het afgeronde
bovenblad

Vergrendeling van
het uittrekbare blad
in uitgetrokken
toestand

Aluminium grepen 1):
designkenmerk
en garantie voor
ergonomisch gebruik

Adapter om het
bedtafelblad eenvoudig
en zonder gereedschap
van kant te wisselen
(links/rechts)

Extra bedieningscomfort voor
patiënt en verplegend personeel
door dempingen 1)

De grepen van aluminium 1) geven de nacht-

De modellen met koelkast beschikken over

Het uittrekbare blad kan in uitgetrokken toestand

kastjesseries vivo en vitalia een uniek design

een royale inhoud van 41 liter en zijn hierdoor

veilig worden vergrendeld. Zo is uitgesloten dat het

en maken ook vanuit het bed een ergonomische

ook geschikt voor grote flessen.

uittrekbare blad per ongeluk wordt gesloten.

bereikbaarheid mogelijk.
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Dankzij een adapter 3)
aan beide zijden kan
het bedtafelmechanisme van het ene
naar het andere nachtkastje worden gewisseld een economische oplossing voor de gebruiker
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niet voor nachtkastjesserie vt | 2 niet voor vt4 | 3 standaard bij modellen vivo, vitalia, vt3, optioneel bij vivo, vitalia, vt2
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De serie vivo
Design ontmoet functionaliteit

De nachtkastjesserie vivo staat voor een behaaglijke en harmonieuze sfeer. Daarbij ondersteunen
het afgeronde bovenblad en de sierlijke afgeronde randen de elegante en moderne uitstraling.
Lage nachtkastjes, geïntegreerde bedtafelmechanismen, optionele uittrekbare bladen en modellen
met koelkast laten niets te wensen over.
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vivo 1

vivo 1-t

vivo 2

vivo 2-t

vivo 2-k

vivo 3

vivo 3-t

vivo 3-k
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De serie vitalia
Robuuste rechtlijnigheid

De nachtkastjesserie vitalia overtuigt door decoratieve details zoals het afgeronde bovenblad,
het hoogwaardige brede zij-element en ergonomisch gevormde aluminium grepen. De nachtkastjes
kunnen optioneel ook worden uitgerust met doorlopende greeplijsten, waarmee de bewoner de laden
nog makkelijker kan openen.
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vitalia 1

vitalia 1-t

vitalia 2

vitalia 2-t

vitalia 2-k

vitalia 3

vitalia 3-t

vitalia 3-k
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De serie vt
Beproefde klassieker

De nachtkastjesserie vt is de budgetvriendelijke instapklasse in het nachtkastjesportfolio van
wissner-bosserhoff. De vt-modellen overtuigen door beproefde details. Het stevige stalen frame,
hoogwaardige ABS-randen op alle elementen van het nachtkastje en het afgeronde bovenblad
geven het nachtkastje zijn unieke karakter.
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vt 1

vt 2

vt 3

vt 4

wissner-bosserhoff | nachtkastjes

11

Serveertafel
Flexibele mobiliteit

Door zijn grote mobiliteit is de serveertafel een nuttige metgezel tijdens de verplegingsroutine.
Hij kan desgewenst naar het nachtkastje, naar het bed of naar armleuning-, transport- en rolstoelen
toe worden geschoven. Daarbij dient hij met name als vervanging voor de tafel. Ook de praktische
eenhandsbediening is overtuigend.
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stylo s3

stylo s3-t

De in hoogte verstelbare en draaibare bedtafel

De patiënten proﬁteren van een extra tweede

maakt een flexibele aanpassing aan verschillende

aflegvlak, dat is geﬁxeerd. Zo is het bijvoorbeeld

gebruiksmogelijkheden mogelijk, zoals eten of

mogelijk om tegelijkertijd te lezen en kofﬁe te

een ergonomisch aflegvlak bij het lezen.

drinken.

stylo s4

stylo s4-t

De vergrote bedtafel verhoogt het comfort ook

De laterale kanteling ondersteunt de bewoner bij

voor patiënten die hun bed niet kunnen verlaten.

het lezen of bij het eten. Een geﬁxeerd aflegvlak

Dankzij het geﬁxeerde bedtafelblad is de serveer-

maakt het veilig neerzetten van bijvoorbeeld drankjes

tafel s4 buitengewoon stabiel.

bij een tegelijkertijd gekanteld bedtafelblad mogelijk.
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De serie stylo
Naleving van de hoogste hygiënenormen

De nachtkastjesserie stylo combineert een gerieflijk meubeldesign met innovatieve functies. Voortreffelijke oppervlakken maken een eenvoudige en grondige reiniging van de nachtkastjes mogelijk
en zorgen er zo voor dat de hoogste hygiënenormen worden nageleefd. Robuuste laden met geïntegreerde flessenhouder zorgen voor orde. Doorlopende grepen garanderen ook vanuit het bed een
gemakkelijke bereikbaarheid. Hogere productuitvoeringen bieden meer opbergruimte (stylo 4), een
extra tussenvak is ook beschikbaar bij de variant met koelkast (bijvoorbeeld stylo 5-k).
Meer informatie over de serie stylo vindt u in een aparte folder.
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stylo 2

stylo 3

stylo 4

stylo 5

stylo 2-k

stylo 3-k

stylo 4-k

stylo 5-k
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Kleuren | decors* houten nachtkastjes

Opties houten nachtkastjes

Esdoorn (R 5184)

Beuken naturel (R 5320)

Beuken gekleurd (F 37/009)

Cacao (R 5447)

Bevestiging mechanisme

Twee laden

Poten in plaats van wieltjes

Elzenhout goudrood (R 4601)

Kersen (R 5360)

Kersen Havanna (R 5681)

Lindberg-eiken (R 4223)

Slot

Flessenhouder

Accessoirehouder

Notenboom (R 4801)

Vulkaanwit (U 1011)**

Accessoires

Kleurencombinatie memoriana**
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Combinatiemogelijkheid 1

Combinatiemogelijkheid 2

Ombouw esdoorn (R 5184)

Ombouw kersen Havanna (R 5681)

Omranding kersen Havanna (R 5681)

Omranding cacao (R 5447)

*Enkele decors tegen meerprijs verkrijgbaar. | **in combinatie met randen in het "zilver" bij de modelserie vivo

Lange greeplijst

Lade-inzetstuk
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Overzicht van het assortiment

houten nachtkastjes

Nachtkastjes

Modelnr.
Afmetingen
B x H x D (mm)

Nachtkastjes

vivo 1

vivo 1-t

vivo 2

vivo 2-t

vivo 2-k

vivo 3

10-0748

10-0749

10-0742

10-0744

10-0746

10-0743

523 x 637 x 470

523 x 695 x 470

523 x 779 x 470

523 x 779 x 470

568 x 784 x 567

686 x 779 x 470

Modelnr.
Afmetingen
B x H x D (mm)

vivo 3-t

vivo 3-k

10-0745

10-0747

686 x 779 x 470

731 x 784 x 567

vitalia 3-t

vitalia 3-k

vt 1

vt 2

vt 3

10-0753

10-0755

10-0774

10-0775

10-0776

695 x 779 x 470

739 x 784 x 539

506 x 637 x 470

506 x 779 x 470

657 x 779 x 470

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

–

❍

✓

–

vitalia 1

vitalia 1-t

vitalia 2

vitalia 2-t

vitalia 2-k

vitalia 3

10-0756

10-0757

10-0750

10-0752

10-0754

10-0751

544 x 637 x 470

544 x 695 x 470

544 x 779 x 470

544 x 779 x 470

588 x 784 x 539

695 x 779 x 470

–

–

–

–

–

✓

–

–

❍

❍

❍

–

Aantal laden

2

2

2

2

1

2

Aantal laden

2

1

2

2

2

1 + deur

Uittrekbaar blad

–

✓

–

✓

–

–

Uittrekbaar blad

✓

–

–

–

–

–

Demping

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Demping

✓

✓

–

–

–

–

Ingeb. koelkast

–

–

–

–

✓

–

Ingeb. koelkast

–

✓

–

–

–

–

✓

–

–

✓

✓

✓

Modelnr.
Afmetingen
B x H x D (mm)
In hoogte verstelbaar
bedtafelblad
Dubbelzijdig gebruik
van het bedtafelblad

Open
tussenvak

–

–

✓

–

✓

✓

Modelnr.
Afmetingen
B x H x D (mm)
In hoogte verstelbaar
bedtafelblad
Dubbelzijdig gebruik
van het bedtafelblad

Open
tussenvak

vt 4

Serveertafel

Serveertafel s3

Serveertafel s3-t

Serveertafel s4

Serveertafel s4-t

10-0273

10-0400

10-0589

10-0584

Afmetingen B x H x D (mm)

760 - 1075 x 825 x 425

760 - 1075 x 950 x 425

725 - 1025 x 865 x 420

725 - 1025 x 865 x 420

Neerklapbaar bedtafelblad

✓

✓

–

–

Draaibaar bedtafelblad

✓

✓

–

✓

Vast blad

–

✓

–

✓

Modelnr.
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– = niet aanwezig

❍ = leverbaar als optie
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✓ = standaard aanwezig
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