
  Advies verkoopprijs  
  € 138,94   € 114,83  

inclusief BTW exclusief BTW

Opties

ALMIM4107S 2D Maxi 
Corner

€ 122,95

ALMIM4112S 2D Maxi Fit € 138,94
ALMIM4114S 2D Maxi € 106,95
ALMIM4119S 2D Midi € 101,95
ALMIM4157S 2D Midi 

Corner
€ 106,95

Beschrijving

Het SatinSheet systeem kan worden ingezet voor gebruikers met lichte 
beperkte mobiliteit maar ook voor gebruikers die intensieve zorg nodig 
hebben. 

- Kan permanent in bed blijven liggen
- Voor zelfstandig of geassisteerd gebruik
- Voor draaien en positioneren in bed
- Remstroken aan de zijkanten voorkomen dat de gebruiker van de rand van 
het bed kan glijden 
- Combineer het basislaken met een treklaken voor een systeem met alle glij-
richtingen

Het basislaken kan ingestopt worden als een normaal laken. Ideaal voor de 
thuissituatie.

Het SatinSheet 2D Maxi Fit glijlaken biedt weinig wrijving in het satijnen 
middengedeelte van het laken. Hierdoor kan eenvoudig in de breedte van het 
bed worden bewogen en dit maakt draaien gemakkelijker. 

De zijkanten van het laken zijn uitgevoerd in een katoen/polyester materiaal. 
Dit voorkomt dat de gebruiker van de rand van het bed kan glijden. Het 
glijlaken kan permanent in bed blijven liggen en kan zowel zelfstandig als 
geassisteerd worden gebruikt. 

Dit basislaken past om het matras als een hoeslaken en wordt gefixeerd met 
een trekkoord.
De onderste helft van dit laken is geheel uitgevoerd in Satin zodat de benen 
eenvoudig in en uit bed glijden.

Afmeting: 90 x 200 cm. Glijoppervlak: 70/90 x 200 cm over de gehele lengte 
van het bed.

Strijken verbetert het glijdend vermogen. Gebruik geen wasverzachter of 
bleekmiddel.

Gemaakt van 60% katoen en 40% polyester. Het Satin gedeelte is gemaakt 
van 100% polyester.
Geschikt voor de droger.

Specificaties

EAN code 5708012001118

Maximaal gebruikersgewicht 200 kg
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Accessoires

ALMIM4115S SatinSheet Treklaken - 4D Midi € 151,95
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