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Innovativ og funktionel seng til enhver afdeling

Driftsikker seng med minimal vedligehold

Maksimal sikkerhed for patient og personale

Solid og breddejusterbar seng til brugere op til 400 kg

Sengen til det større barn (<140 cm)

Sengen til det mindre barn (0-3 år)

Solidt, funktionelt og driftsikkert akutleje

Solidt, funktionelt og rengøringsvenligt sengebord

Mågevej 16
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 24 99
info@krbed.dk
www.krbed.dk

Dansk sengeproducent
med hjertet på rette sted
KR har over 46 års erfaring indenfor innovativ sengeproduktion og
med hele værdikæden samlet under ét tag, udvikler og producerer
vi markedets bedste hospitals- og plejesenge.
K.R. Hospitalsudstyr blev grundlagt i 1970 og er en
af de få tilbageværende danske sengeproducenter,
der udvikler og producerer hospitals- og plejesenge
til primært den danske og norske sundhedssektor.
3.000 senge årligt
Fabrikken er beliggende i Hadsten i det centrale
Danmark, hvorfra der årligt produceres over 3.000
senge, med den kvalitet, fleksibilitet og innovation,
som kendetegner danske produkter.
KR er en vidensvirksomhed og vores produktudvikling sker løbende og i tæt dialog med slutbrugerene.

Omsorg er drivkraften
KR beskæftiger i dag knapt 40 dygtige medarbejdere, hvis grundlæggende drivkraft, er omsorgen
for dem, som skal bruge vores senge - uanset om der
er tale om borgerne, personalet, de pårørende, visitationen, teknikerne, portørerne, sengeredningen,
servicepersonalet eller depotfolkene.
Den nære rådgivning
Både kunder, borgere og personale skal føle sig godt
vejledt og trygge i deres valg af seng. Vi gør derfor
meget ud af at rådgive, undervise og tilbyde uforpligtende testforløb.

KR vil ikke være det samme uden alle vores dedikerede medarbejdere. Vi er alle specialister på hvert vores felt
og sammen udvikler og producerer vi markedets bedste hospitals- og plejesenge.
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KRs PRODUKTER
Hospitalssenge
Plejesenge
Bariatriske senge
Psykiatrisenge
Børnesenge
Akutlejer
Sengeborde
Sengetilbehør

DANSK
PRODUCERET

VIDEO OM KR

Robotter der
gør en forskel
En vigtig del i fremstillingen af vores senge
foregår i svejseafdelingen. Her styrer vores
kyndige operatører to højteknologiske
svejserobotter til at producere hospitalsog plejesenge i højeste kvalitet.

CMT-SVEJSNING

Vi benytter CMT-svejsning, som sikrer stor
præcision og en konstant ensartethed.
Svejserobotterne sørger for, at vi kan levere
større serier af ensartede emner i højeste
kvalitet – og vi kan håndtere både store
og små serier.

KRs historie

?

HVEM
2020

Hvem gør hvad?

1970

KR grundlægges af
værk tøjsmager Kell
Rasmussen. Han startede med produktion
af stålmøbler og blev
hurtigt kendt for sin
gode kvalitet.

1974

Produktionen blev
omlagt til design og
produktion af sundhedsudstyr, da Kell
ønskede at gøre en
forskel for sengeliggende mennesker.

1993

2013

2015

2017

Pga. dårligt helbred
valgte Kell at sælge
KR til sin største
kunde – den norske
koncern Varodd. Kell
overlod sit livsværk til
Jens Egon Bay.

Jens Egon Bay gik på
pension efter mange
års tro drift af KR.
Han videregav kortvarigt stafetten til
Klaus Brock.

Liv-Janne Hansen
indtrådte som KRs
nye administrerende
direktør.

KR vender i dag
blikket mod de nære
eksportmarkeder og
håber på at kunne
udbrede KR-ånden
ud over de danske og
norske grænser.
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OPUS 5

HMI-NR. 104858

Den innovative hospitals- og plejeseng, der letter plejearbejdet
og gør borgerne mere motiverede og selvhjulpne.

UDVIKLINGEN
AF OPUS 5
2008

Idéen modnes hos projektpartnerne.

2009

Idéudviking med borgere.

2010

Idéudviking med personalet.

2011

Innovationsfase.

2012

Design og konstruktionsfase.

2013

Første prototype.

2014

Brugerdreven innovation
Region Midtjylland, i det centrale Danmark, inviterede i 2008 en række leverandører og samarbejdspartnere med i et offentlig-privat samarbejde (OPI).
Målet var at skabe en innovativ hospitalsseng, der kunne udfordre og optimere
arbejdsgangene i og omkring plejen og gøre patienterne mere selvhjulpne.

November 2014

K.R. Hospitalsudstyr blev udvalgt som producent og udviklingspartner og efter
en brugerdreven udviklingsproces, med både patienter, plejere og andre faggrupper, kunne man i november 2014 præsentere den nye innovative og funktionelle hospitals- og plejeseng OPUS 5.

2017

På landsplan er der i dag over 700 OPUS 5-senge i drift i den danske pleje- og
hospitalssektor. Senge, som lige nu gør en forskel for både borgere, patienter,
plejepersonale og samfund.

Test og nye prototyper.

Første produktion.

Over 700 solgte senge.

KG

2

Maksimal belastning (SWL): 250 kg
Brugervægt, max.:
185 kg

5

0°
5°
10°

KG

Sengens nøglefunktioner

Maksimal belastning (SWL): 250 kg
Borger-/patientvægt, max.: 185 kg





0-10-grader sidekipfunktion til begge sider for nem og skånsom pleje.
Udstigningsposition og nye mobiliseringsmuligheder via fodenden.
Forprogrammerede sidde-, spise- og hvilepositioner.
4-delt ergonomisk liggeflade med knæ-knæk og individuel lydsvag justering.
Liggeflade med ergonomisk korrekt rygtilbageføring.
Integrerede og nedfældbare sengeheste som også fungerer som støttegreb.
Personalebetjening med låsbare funktioner.
Elektrisk Trendelenburg*- og anti-Trendelenburg-funktion.

HOSPITAL

Brugerbetjeninger med hhv. individuel og forprogrammeret styring.
Centralbremse- og retningsstyring.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.
* Gælder kun OPUS 5 HOSPITAL.
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Sidekipfunktionen
Spar på kræfterne og lad tyngdekraften hjælpe dig med forflytningen.

VIDSTE DU

Ved bevidst brug af sidekippet kan man
bidrage til forebyggelse af tryksår, fordi det
bliver nemmere at omlejre borgeren.

5-grader sidekip.

0°
5°
10°

10-grader sidekip.

For øget komfort, kan
sengeheste og gavle
monteres med vores bløde
polstrede overtræk.

Nem og skånsom omlejring,
forflytning og pleje.

Fordelene ved sidekipfunktionen (0-10 grader)
Tyngdekraften letter omlejringen af borgeren, som selv kan hjælpe aktivt til.
Bedre siddestilling på sengekanten, som også kan bruges til ind- og udstigning.
Bedre mulighed for trykaflastning, når trykpunktet let kan ændres.
Hyppigere omlejring som virker tryksårsforebyggende.
Lettere og mere skånsom omlejring ved alm. pleje, sårpleje, hygiejne o.l.
Mindre brug af vekseltrykmadrasser.
Lettere placering af sejl og spilerdug under borgeren.
Bedre søvn, når omlejringen kan gøres uden at vække borgeren.

CITAT//HOSPITAL

Det at sengen kan kippe, sparer os mange kræfter, når vi skal vende patienterne.
Derudover skåner det patienterne, at vi ikke skal tage så hårdt fat i dem, når de skal vendes.
MAJBRITT AAGAARD, PROJEKTLEDER FOR INNOVATIONSAFDELINGEN PÅ REGIONSHOSPITALET RANDERS I MIDTJYLLAND.

4

7

Udstigningsfunktionen
Få bedre mobiliseringsmuligheder og gør borgerne mere motiverede.

VIDSTE DU

Sengen har en specialudviklet
spiseposition, der sikrer en
bedre indtagelse og fordøjelse
af maden.
Udstigningspositionen.

Funktioner kan let låses.

Når sengen er i endt
udstigningsposition,
kan den hjælpe borgeren
yderligere 18 cm op at stå,
ved at sædedelen hæves.

Integrerede sengeheste
som fungerer som
solide støttegreb.

Nem ind- og udstigning.

Fordelene ved hvile- og udstigningspositionen
Større selvhjulpenhed og motivation for selv at komme op.
Mindre fysisk belastning og nedslidning af personale og pårørende.
Brug af færre ressourcer og mere effektiv pleje, der hvor behovet er.
Samtaler i øjenhøjde som fremmende medbestemmelsen.
Hurtig og mere skånsom mobilisering af nyopererede borgere.
Nye muligheder for effektiv genoptræning.
Bedre kontrol, færre fald og en øget tryghed.

CITAT//HANDICAPINSTITUTION

Siden den nye seng er rykket ind på borgerens værelse, er morgenvækningen gået fra at vare over
en time til at kunne klares på 15 minutter og nu med kun én pædagog, hvor vi før var op til tre!
TINA, PÆDAGOG PÅ ÅMOSEPARKEN, INSITUTION FOR MULTIHANDICAPPEDE BORGERE I ESBJERG KOMMUNE.
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Håndbetjeningerne
Sengen indstilles let ved hjælp af tre håndbetjeninger; en brugerbetjening
til individuel finjustering, en til de forprogrammerede specialfunktioner
og en personalebetjening med låsefunktion.
Brugerbetjeninger
FINJUSTERING

Personalebetjening

FORPROGRAMMERET

TOHÅNDSBETJENT MED LÅSEFUNKTION

Reset

Tablet

KR Hospitalsudstyr

OPUS 5

KR Hospitalsudstyr

KR Hospitalsudstyr

 Betjening til

finjustering
af liggefladens
positioner.

OBS! Der er kun Trendelenburg på OPUS 5 HOSPITAL.
På OPUS 5 CARE er denne knap ”PLAN”.

 Betjening med

forprogrammerede
indstillinger.

 Tohåndsbetjeningen sikrer at f.eks.

Trendelenburg og lås ikke bliver aktiveret utilsigtet. Personalet kan nemt
styre hvilke indstillinger, der skal
være tilgængelige for den enkelte
borger.

OPUS 5-madrasserne
VIDSTE DU

Ved brug af en
Stimulitemadras
hviler borgerens
krop på 93% luft.
OPUS 5 SKUM

6

OPUS 5 STIMULITE

Specialudviklet skummadras
med fast bund og en fleksibel
opskåret top, der tillader ventilation og individuel deformation uden at overføre træk.

Specialudviklet skummadras
kombineret med en unik
3-zonet Stimulite-top
opbygget i bløde, fleksible
og perforerede bikuber.

Sårkategori: 1+2
Brugervægt
KG max. 130 kg

Sårkategori: 1+2+3
Brugervægt
KG max. 225 kg

Begge madrastyper leveres med et specialudviklet elastisk
inkontinensbetræk med lynlås på alle fire sider.
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Tekniske data
SPECIFIKATIONER
Sengens længde (ydermål)

230 cm

Sengens bredde (ydermål)

101 cm

Madraslængde

210 cm

Madrasbredde

85 cm

Liggefladehøjde, min/max.

40-83 cm

Friafstand over gulv

15 cm

GODKENDT I HENHOLD TIL:

EN 60601-2-52

BELASTNING
Max. belastning (SWL)

250 kg

Max. brugervægt

185 kg

VIDSTE DU

Sengene pulverlakeres
i eget maleranlæg
på fabrikken i Hadsten,
for at sikre en stærk
slag- og ridsefast
overflade.

HJULSYSTEM
Centralbremse

JA

Retningsstyr

JA, 2 stk.

Hjuldiameter

Ø150 mm

ELEKTRISKE DATA - FÆLLES
Kontrolboks

1 x CB20 (LINAK-system inkl. OpenBus*)

Håndbetjening

2 x HB85 + 1 x ACO (LINAK el-system)

Tæthedsklasse

IP26 + IPX6

Lydniveau

Mindre end 47 dBA

Sengens levetid

Op til 15 år

ELEKTRISKE DATA - OPUS 5 CARE
Aktuator (motor)

4 x LA31 + 2 x LA34 (LINAK el-system)

Nettilslutning

230V – AC – 50 Hz ~ Nul + 1 fase

Isolationsklasse

Kl. II, Type BF-udstyr

ELEKTRISKE DATA - OPUS 5 HOSPITAL
Aktuator (motor)

3 x LA31 + 3 x LA34 (LINAK el-system)

Nettilslutning

230V – AC – 50 Hz ~ Nul + 1 fase + 1 jord

Isolationsklasse

Kl. I, Type B-udstyr m/ jordtilslutning

* OpenBus er en fremtidssikret intelligent kontrolboks, der giver mulighed for programtilføjelser eller ændringer.

A

C
B
D

A = 70° | B = 15° | C > 90° | D = 20° | E > 180°

E

CITAT//DEMENSAFSNIT

Vi har nu afprøvet sengen hos flere af vores demente.
Den er til stor hjælp og alle er trygge ved funktionerne.
ANNETTE L. JØRGENSEN, FORFLYTNINGSVEJLEDER PÅ MALTERIET I HORSENS KOMMUNE.
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Tilbehør
MADRASSER
STIMULITE*

TILBEHØR TIL SENGEHESTE
SKUM

Mål: 210x85x12 cm
Vare: 153311
HMI: 85471

Mål: 210x85x12 cm
Vare: 153310
HMI: 85469

GALGE

DROPSTATIV

MAX. LAST: 75 KG*

Mål: 98,2x131,2 cm
Vare: 4400050
HMI: 102668
OBS: Kræver særskilt holder.

2 KROGE (inkl. stopring)

Mål: 145 cm
Vare: 4100190

SENGEHESTFORHØJER*
(sæt)

Mål: 122x12 cm
Vare: 158720

3 KROGE* (inkl. stopring)

Mål: 145 cm
Vare: 4100191

SENGEHESTOVERTRÆK*

Mål: 157x36 cm
Vare: 158821
HMI: 88041

Mål: 60x15x1,5 cm
Vare: 1596020

Mål: 75x35 cm
Vare: 158710
HMI: 88043

HØJDEJUSTER- OG
NEDFÆLDBART*

Mål: 78/131 cm.
Vare: 4100194
OBS: Kræver særskilt holder.

DIVERSE
LIGGEFLADEFORLÆNGER*
(+10 cm i hovedende)

FODENDESKÆRM* (sæt)

VOGN
FENDERLISTE*

Mål: 3,5x2,2x145 cm
Vare: 4805404

KORTHOLDER*

Mål: 7,3x10,5 cm
Vare: 4401974

NAVNEHOLDER*

Mål: 30,3x21,5 cm
Vare: 4401964

VOGN TIL SENGETRANSPORT*

Vare: 178500085

* Indgår kun i intern KR-risikovurdering.

Fremtidigt tilbehør til OPUS 5
Elektrisk centralbremse- og retningsstyring.
Care Communication System (CCS) som muliggør:
• Besked til personale, hvis borger har forladt sin seng.
• Besked til personale, hvis borger er blevet våd.
• Personale-borger-kommunikation direkte til sengen.
• Natlys under seng som aktiveres ved udstigning.

CITAT//HANDICAPINSTITUTION

Sengen letter arbejdet for os, når vi skal hjælpe og flytte borgeren
i sengen. Det giver os færre tunge løft og dermed færre skader.
KATE POULSEN, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÅ INSTITUTIONEN ”BØGE ALLÉ” I RIBE.
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Fordelene ved OPUS 5
Siden den første produktion af OPUS 5 tilbage i 2014, har vi solgt over 700 senge
og flere tests er netop i gang. Vi får løbende både business cases og gode tilbagemeldinger om, hvordan sengene gør en forskel ude i markedet.

GEVINSTER FOR PERSONALET

GEVINSTER FOR BORGERNE

• Mindre fysisk belastning og nedslidning.

• Større selvhjulpenhed og livskvalitet.

• Færre sygemeldinger grundet muskel-,
knogle- og ledskader.

• Ændret sygdomsopfattelse.
• Større motivation for selv at komme op.

• Bedre arbejdsmiljø.

• Bedre støtte af kroppen.

• Sengen som et klinisk arbejdsredskab.
• Bedre arbejdsstillinger

• Oplevelsen af en skånsom omlejring
ved alm. pleje, sårpleje, hygiejne o.l.

• Lettere og mere skånsom omlejring
ved alm. pleje, sårpleje, hygiejne o.l.

• Færre komplikationer og tryksår.
• Behov for mindre smertedækning.

• Nemmere forflytninger.

• Ligeværdige samtaler med personalet.

• Hurtigere og lettere mobiliseringer.

• Fremmende medbestemmelse

• Frigivelse af tid til den nære pleje.

• Bedre og mere sammenhængende søvn,
som fremmer helbredelsen.

• Brug af færre ressourcer.
• Mindre brug af øvrige hjælpemidler.
• Bedre kontrol.
• Ligeværdig samtale med brugeren.

• Bedre og hurtigere restitution.
• Bedre kontrol og færre faldulykker.
• Bedre indtagelse af mad og medicin.

• Færre konfrontationer.

• Bedre fordøjelse og respiration.

• Bedre observering af brugerens
mobiliseringsparathed.

• Lavt lydniveau, når sengen kører.

• Færre fejlsynkninger.

GEVINSTER FOR SAMFUNDET
• En mere effektiv sengeflådestyring (én type seng til det hele).
• Brug af færre ressourcer, da mange opgaver vil kunne løses af én eller færre plejere.
• Mindre nedslidning, færre arbejdsskader og dermed færre sygemeldinger.
• Færre liggedage, når borgerne lettere og hurtigere kan aktiveres og motiveres.
• Færre tryksår og dermed mindre behov for smertedækning.
• Mindre brug af vekselstrykmadrasser.
• Driftsikker og servicevenlig kvalitetsseng med en levetid på op til 15 år.

De gode cases - scan og bliv inspireret
+

OPUS 5-VIDEO

TV-INDSLAG

LIVE-RADIO

FOREDRAG

PRESSEN

HOSPITAL
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 OPUS 3 HOSPITAL

HMI-NR. 34921

Solid og driftsikker seng med lang levetid og minimal vedligehold.

Mulighed
for faststående
hovedgavl.

Bendelen kan gå under
plant niveau, hvilket
kan mindske trykket
på hælene.

Liggefladeforlænger (+20 cm).

Solid stålkonstruktion.

Ophængsbøjle
til drænpose m.m.
Støddæmpende og
låsbare kvalitetshjul.

Nøglefunktioner
En solid og servicevenlig seng med fokus på brugervenlighed og komfort.
4-delt ergonomisk liggeflade med knæknæk og individuel lydsvag justering.

Brugervenlige betjeninger for
både personale og patient.





Liggeflade med ergonomisk korrekt rygtilbageføring.
Mulighed for mekanisk begrænsning af rygløftet (30° eller 60°).
Indbygget manuel liggefladeforlænger i fodenden fra 200-220 cm.
Mekanisk Trendelenburg-funktion.
Centralbremsepedaler på alle 4 hjul og retningsstyr i fodenden.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.
Tilvalg: Specialtilpasninger, faststående hovedgavl, understel med ben og
elektrisk hjulløft, personalebetjening med låse-/CPR-funktion, mekanisk nødfir
på rygdel, elektrisk anti-Trendelenburg, retningsstyr i hovedende m.m.

KG

Maksimal belastning (SWL): 250 kg
Brugervægt, max.:
185 kg
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 OPUS 3 PSYKIATRI

HMI-NR. 79270

Den solide og driftsikre psykiatriseng for maksimal
sikkerhed for patient og personale.

Fastmonterede
sengegavle
i lys bøg.
Fastmonterede
pyntelangsider
i lys bøg for et
hjemligt udtryk.

Mulighed for lavere gavlplader.

Låsbare håndbetjeningsbokse.

Fastmonterede og
aflåselige bokse til
håndbetjeningerne.

Fikseringsbeslag
som fås som integrerede
bøjler eller tapper.

Nøglefunktioner
Fastmonterede og aflåselige håndbetjeningsbokse ved hhv. hoved- og fodende.
Afdækket kontrolboks, skjult kabelføring og fikseringsbeslag i hver side.

Stabilt placeret på fire stålben
og med elektrisk hjulløft.





Personalebetjening med låse- og CPR-funktion, placeret ved fodende.
Alt på sengen er fastmonteret og kræver værktøj for afmontering.
4-delt ergonomisk liggeflade med knæknæk og individuel lydsvag justering.
Liggeflade med ergonomisk korrekt rygtilbageføring.
Indbygget manuel liggefladeforlænger i fodenden fra 200-220 cm.
Mekanisk nødfir på rygdelen.
Mekanisk Trendelenburg- og elektrisk anti-Trendelenburg-funktion.
Stabilt placeret på fire solide stålben og med elektrisk hjulløft.
Retningsstyr i fodenden som kan betjenes fra alle 4 hjul.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.

KG

Maksimal belastning (SWL): 250 kg
Brugervægt, max.:
185 kg
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 KR HEAVY BED 400

HMI-NR. 43192

Designet til brugere op til 400 kg.

Elektrisk breddejustering
fra 101-131 cm.
Sengehestene kan monteres
med vores bløde polstrede
overtræk for øget komfort.

Faststående
hovedgavl.

Elektrisk breddejustering.

Behagelige siddepositioner.

Elektrisk hjulløft for maksimal
sikkerhed og stabilitet.

Står solidt på fire ben med elektrisk hjulløft og faststående hovedgavl.
3-delt ergonomisk liggeflade med knæknæk og individuel lydsvag justering.





Liggeflade med ergonomisk korrekt rygtilbageføring.
Elektrisk justering af sengens bredde fra 101-131 cm (madras fra 90-120 cm).
Indbygget manuel liggefladeforlænger fra 239-259 cm (madras 210-230 cm).
Mulighed for ind- og udstigning via fodenden.
Delte, faste eller nedfældbare støttebøjler, som også fungerer som støttegreb.
Elektrisk Trendelenburg- og anti-Trendelenburg-funktion.
Let aftagelige sengegavle med kompaktlaminat i valgfri farve.
Centralbremse, retningsstyr og bremsepedaler i begge sider i fodenden.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.
Tilvalg: Specialmadras, støttebøjler, overtræk, hjælpemotor, vejesystem m.m.

KG

Maksimal belastning (SWL): 450 kg
Brugervægt, max.:
400 kg
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 KR JUNIORSENG 1465

HMI-NR. 44610

Solid og driftsikker seng til det større barn (<140 cm).

Hoved- og fodgavle
fås i klar akryl eller kompaktlaminat i valgfri farve.

Liggefladeomskifter
fra 3- til 2-delt.

Nedfældbare sengeheste.

Udtrækskurv til opbevaring.

Nem enhåndsbetjening af
sengehestene vha. fodpedal.

3-delt ergonomisk liggeflade med knæknæk og individuel lydsvag justering.
Indbygget liggefladeomskifter fra 3- til 2-delt.

Sikkerhedslåse udvendigt på
hhv. sengeheste og gavle.





Nem enhåndsbetjening af sengehestenes højde vha. fodpedal.
Tværdelte og nedfældbare sengeheste som dækker hele sengesiden.
Sengegavle i klar akryl eller kompaktlaminat i valgfri farve.
Hoved- og fodgavl som nemt kan fjernes helt.
Sikkerhedslåse udvendigt på hhv. sengeheste og gavle.
Elektrisk Trendelenburg-funktion.
Tohåndsbetjening placeret i børnesikker holder.
Centralbremse og retningsstyr.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.
Tilvalg: Flexmadras, udtrækskurv, spiseplade, dropstativ, galge m.m.
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 KR KRAVLESENG 1464

HMI-NR. 44611

Maksimal sikkerhed for barn og plejepersonale.

Højdejusterbare
sidegitre med dobbelte
sikkerhedslåse.

Hoved- og fodgavl
kan nemt åbnes eller
helt fjernes.

Gavle i klar akryl for bedre syn.

Udvendige
sikkerhedslåse
for maksimal
sikkerhed.

Åben fodgavl for nem adgang
Praktisk hylde
til opbevaring
under hele
liggefladen.

Nem enhåndsbetjening af
sidegitrene vha. fodpedal.

Plan liggeflade med lydsvag højdejustering fra 69-100 cm.
Elevation af liggefladen op til 10 grader i hovedenden.

Nem enhåndsbetjening af
sidegitre vha. fodpedal.





Nem enhåndsbetjening af sidegitrenes højde vha. fodpedal.
Sengegavle i klar akryl eller kompaktlaminat i valgfri farve.
Hoved- og fodgavl som nemt åbnes eller helt fjernes.
Sikkerhedslåse udvendigt på hhv. sidegitre og gavle.
Dropstativholder i alle hjørner af sengen.
Beskyttende fenderhjul på alle hjørner af sengen.
Tohåndsbetjening placeret i børnesikker holder.
Centralbremsepedal i fodende og retningsstyr i hovedende.
Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft.
Tilvalg: Skummadras, frasætningsplade, dropstativ m.m.
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 OPUS 1280 AKUTLEJE

HMI-NR. 103132

Et solidt, funktionelt og driftsikkert leje med lang levetid.

Glat kompaktlaminatoverflade for nemmere
forflytninger.
Let aftagelige
rørgavle i både hovedog fodende.

Nedfældbare sengeheste
som kan gemmes væk
under liggefladen.

Betjening med batteriindikator.

Udtrækskurv til opbevaring.

Centralbremsepedaler
på alle 4 hjul.

4-delt ergonomisk liggeflade i kompaktlaminat med knæknæk.
Individuel og lydsvag justering af højde, ryg-, lår- og bendel (4 motorer).

For bedre plads kan senge
hestene føres ind under lejet.





Linak Jumbo batterifunktion med display (inkl. batteri).
Fastmonterede og nedfældbare sengeheste som kan føres ind under lejet.
Let aftagelige rørgavle (fodende med hvid kompaktlaminat).
Brugerbetjening med batteriindikator og tydelige ikoner for individuel styring.
Mekanisk Trendelenburg.
Centralbremsepedaler på alle 4 hjul og retningsstyrende hjul i fodende.
Fås også som et 3-motorers leje, hvor bendelen ikke selvstændigt kan justeres.
Tilvalg: Specialmadrasser for optimal forflytning, væghængt lader, ekstra
batteri, dropstativ, papirrulleholder, udtrækskurv med udtræksstop m.m.

KG

Maksimal belastning (SWL): 250 kg
Brugervægt, max.:
200 kg

18

 KR SENGEBORD 1096

HMI-NR. 14507

Et solidt og funktionelt sengebord til brug på hospitaler
eller andre steder, hvor der stilles høje krav til både
kvalitet, rengøringvenlighed og lang produktlevetid.

Overflade:
Højtrykslaminat med
vandtætte samlinger.

Højdeindstillelig
klapplade som
kan justeres fra
58-100 cm.

Solid og rengøringsvenlig.
Kanter: Massiv afrundet
og lakeret træ eller ABS.

Nøglefunktioner
Kan anvendes fra begge sider af sengen.
Dobbelte skabslåger til begge sider og vendbar skuffe.
Højdeindstillelig klapplade som kan justeres fra 58-100 cm.
Klapplade nedfældes stille og roligt vha. dæmper.
4x75 mm kuglelejehjul, hvoraf 2 er med bremse.
Solidt stålstel med rustfrie sliddele og bolte.

Mulighed for skuffeindsats og
montering af skuffelås.

TILVALG
• Ophængsknop
• Ophængsbøjle
• Læseplade
• Affaldsspand med låg
• Skuffeindsats i plast
• Skorist i rustfri stål
• Montering af skuffelås

Kerne: 15 mm letvægts krydsfiner i formfast poppel.
Kanter: Massiv, afrundet og lakeret træ eller mulighed for ABS-kant.
Overflade: 0,8 mm højtrykslaminat med vandtætte samlinger.
Standardfarve: Valgfrie farvekombinationer, bøg, birk eller eg.
Standardfarve på stel: Modehvid RAL 9010.
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KR SENGEBORD 1096

SKUFFEINDSATS
Hvid plast med 3 rum som fylder skuffen helt ud.
Varenr.: 1096-30

LÆSEPLADE
Til placering på klap.
Varenr.: 1096-10

OPHÆNGSBØJLE
Til opbevaring.
Varenr.: 109303590

OPHÆNGSKNOP
Til opbevaring.
Varenr.: 4001254

AFFALDSSPAND
Beregnet til pose og med vipbar låg.
Varenr.: 1096-20

SKORIST
Udtagelig og vaskbar i rustfrit materiale.
Varenr.: 921014

TILBEHØR TIL KR SENGEBORD 1096 | SEPTEMBER 2017 | KRBED.DK

Tilbehør til sengebord
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LAMINATER | Materialer | THORSØ
FormicaogArpalaminaterblandtdemestalsidigelaminater.De
kræverkunetminimumafvedligeholdelse,ogharenrobustog
pålideligoverflade,hvorforoverfladerpåbordeoglignendevil
fortsætte med at se godt ud i årevis.
Laminaterneharpotentialetilenlangrækkeforskelligeprodukter,
såsombordplader,garderobeskabeogmegetandet.Grundetden
lavevedligeholdelseogdetrobusteydre,erdisselaminaterperfektetilinstitutionsbrug.Laminaternefåesietvældaffarver*og
finder anvendelse i de fleste miljøer.

MARINE BLUE

NAVY BLUE

GROTTO

LEAD

CHINA BLUE

LEVANTE

F-7914 VEL

F-7969 MAT

F-7846 MAT

F-7924 VEL

F-7884 VEL

F-3210 UN

NEW BURGUNDY

BEAUJOLAIS

VERDE BOSCO

POSSUM

PALE OLIVE

SEED

F-7966 VEL

F-0188 UN

Arpa 0515

F-5343 VEL

F-3007 MAT

F-5344 VEL

FOSSIL

GRIGIO SILICEO

DIAMOND BLACK

STORM

CITADEL

GRIGIO NEMBO

F-5349 MAT

Arpa 0247

F-2253 VEL

F-7912 VEL

F-9266

Arpa 0595

FOX

SCANDI GREY

FOLKESTONE

ALPINO

F-1994 UN

F-1312 UN

F-7927 MAT

F-1040 UN

EG

BIRK

BØG

D-2240 UN

F-7921 UN

F-6684

* Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede kollektioner samt de trykte farver

05-2016

Thorsø A/S | Håndværkervej 1 | DK-8881 Thorsø | Tel 86 96 60 75 | Fax 86 96 70 03 | www.thorsoeas.dk
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KR Hospitalsudstyr A/S
Mågevej 16
DK-8370 Hadsten
Danmark
Tlf. +45 86 98 24 99
info@krbed.dk
www.krbed.dk

Work smarter,
not harder
Hos KR er det en hjertesag at udvikle og producere innovative
hospitals- og plejesenge, der kan aflaste og frigøre vigtige
ressourcer i både regioner og kommuner.
Vi garanterer
Kvalitet ned i mindste led
Minimal vedligeholdelse
Lang produktlevetid
Lave driftsomkostninger
Høj leveringsikkerhed

Læs mere om KR og vores produkter, ved at scanne QR-koderne herunder.

www

HMI
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