Tentbed Noflik

Het tentbed Noflik is uitermate geschikt in situaties waarbij de cliënt/patiënt niet zelfstandig uit het bed mag kunnen komen omdat hij of zij een gevaar voor zichzelf en
of omgeving is. Omdat dit tentbed speciaal ontwikkeld is voor mensen met EMB (ernstig
meervoudige beperking) is alles aan dit product zeer sterk uitgevoerd. De Noflik is ook
alleen van buiten te openen. De gehele binnenruimte is volledig zacht en afgeschermd.
De naam Noflik is een Friese vertaling van ‘aangenaam’. Dat is precies waar de Noflik
voor staat. De Noflik is bedoeld voor gebruik in: thuissituaties, instellingen maar ook
in de ouderenzorg (bijvoorbeeld PG afdeling).
• Te gebruiken met een standaard matras.
• Hoog/laag bodem volledig afgeschermd met optische signalering wanneer niet in
laagste stand.
• 4-voudig verstelbare gaasbodem met aangepaste verstelling (rugverstelling max.
45 graden) en afscherming zodat de cliënt/patiënt niet onder de bodem kan geraken.
• Verrijdbaar.
• Inklapbaar en te transporteren op zijkant.
• 2 lange zijden zijn toegankelijk voor een tillift waarvan een zijde toegankelijk is voor
een plafondlift. De tent is omkeerbaar en uitwisselbaar zodat hij universeel inzetbaar
is. Ter plaatse kan gekozen worden welke zijde men wil gebruiken en waar het
hoofdeinde komt.
• Zeer open, luchtig en transparant. Hierdoor geeft de Noflik geen opgesloten/
benauwend gevoel.
• Zwaar en degelijk stalen frame gepoedercoat.
• Tent volledig in Bisonyl met gaas- en glasdoek uitgevoerd.
Allen in brandvertragende kwaliteit.
• Prikkelarm.
• Zeer stabiel.
Regelmatig zien wij dat onze bedtenten en tentbedden ook ingezet wordt in crisisgevallen. Door de gemakkelijke verplaatsbaarheid, extreme stabiliteit en de enorme
degelijkheid vormen deze producten veelal een oplossing bij extreme situaties.
Specificaties:
- Matrasmaat: 200 x 90 cm.
- Hoogte in tentbed vanaf bedbodem: 153 cm.
- Hoogte bedbodem: 39 - 81cm.
- Buitenmaten: totale hoogte 207 cm. lengte 219 cm.
(232 cm incl wielpedalen) breedte 98 cm.
- Massa 185kg
- Maximaal toelaatbare massa: 175kg
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