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FLOORBED

FLOORBED-HOITOSÄNGYT

Markkinoiden matalimmalle säädettävät Floorbed-hoitosängyt ta-
kaavat turvalliset ja rauhalliset unet haastavissakin tilanteissa.

Sähkösäätöinen Floorbed mahdollistaa nukkumisen lähes lattiata-
solla, jolloin sängystä putoamista ei tarvitse pelätä. Vaikka sängystä 
putoaisikin, niin loukkaantumisen riski on pienempi kuin korkeam-
masta sängystä pudotessa. 

Floorbed lisää käyttäjänsä itsenäisyyttä ja helpottaa siirtymistilan-
teita, sillä sänkyä voi madaltaa esimerkiksi jalkojen nostamiseksi 
sängylle. Floorbedin ansiosta myös omaiset voivat olla huoletta, 
kun nukkujan putoamisesta ei tarvitse huolehtia. Lisäksi Floorbedin 
käyttäjän hoito helpottuu, kun sänky voidaan nostaa ylös hoitajalle 
sopivalle tasolle. 

Kolmiosaisessa makuutasossa on säätö pääosalle ja polvikulmalle. 
Koottava rakenne mahdollistaa tehokkuuden varastoinnin ja kulje-
tuksen aikana
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FLOORBED

FLOORBED 1

Matalimmillaan 7,1 cm korkuisena Floorbed 1 on vain hieman ten-
nispalloa korkeampi. Floorbed 1 nousee kätevästi hoitokorkeudelle 
ja helpottaa näin sängyn käyttäjän hoitoa. Floorbed 1 sängyssä on 
monia käteviä ominaisuuksia ja se maksimoi nukkujan turvallisuu-
den. 

TUOTETIEDOT FLOORBED 1

Tuotekoodi NSB-0-FL1-200

Kuormankesto SWL 185 kg

Patjan koko 90 x 200 cm

Sängyn ulkomitat 92,5 x 225,5 cm

Korkeussäätö välillä 7,1 – 65 cm

Selkänojan kulma 71°

Trendelenburg 15°

TARJOUSHINTA (alv 0 %) 1577 € (norm. 1855 €)

TUOTETIEDOT FLOORBED 2

Tuotekoodi NSB-0-FL2-200

Kuormankesto SWL 185 kg

Patjan koko 90 x 200 cm

Sängyn ulkomitat 93,5 x 228,5 cm

Korkeussäätö välillä 7 – 80 cm

Selkänojan kulma 70°

Trendelenburg 15°

TARJOUSHINTA (alv 0 %) 1802 € (norm. 2120 €)

FLOORBED 2

Erittäin matala Floorbed 2 on vain 7 cm korkea tehden nukku-
misen turvalliseksi. Floorbed 2 nousee lisäksi korkeammalle kuin 
Floorbed 1 mahdollistaen näin hoitajien paremman ergonomian ja 
mahdollistaa myös sängyn käyttäjän pään ja jalkojen hoitamisen. . 
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HALTIJA GROUP OY

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.


