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OPUS 5 CARE: Den innovative seng
OPUS 1: Den delbare seng i fire forskellige bredder
OPUS 1-K180C: Den delbare korte seng
OPUS-S SENGEINDSATS: Den del- og justerbare sengeindsats
KR 1495-H120: Den bariatriske seng



Bedre velfærd til alle

Senge til ethvert behov
KR har i over 45 år, som den eneste tilbageværende 
danske senge producent, leveret en bred vifte af 
kvalitetssenge og anden velfærdsteknologi til både 
hospitaler, psykiatri, handicapinstitutioner, plejehjem, 
hjemmepleje og private hjem.

Vores styrke ligger i et dybtfølt ønske om at gøre 
hverdagen lettere og mere værdig for andre, uanset  
om vi taler om slutbrugeren, plejepersonalet, de 
pårørende, visitationen eller depotfolkene. 

Vi leverer høj kvalitet i alle led og kan specialtilpasse 
vores produkter til lige netop jeres behov.

Det gode samarbejde
KR er en vidensvirksomhed og vores produktudvikling 
sker løbende og i tæt dialog med både slutbruger og 
beslutningstager og gerne via OPI (Offentlige Private 
Innovationssamarbejder).

Hos KR er det en hjertesag at udvikle og producere intelligente pleje- og 
hospitalssenge, der kan aflaste og frigøre vigtige ressourcer i både kommuner  
og regioner. Det er vores ønske, at borgerne skal føle sig trygge og opleve  
en større værdighed, selvhjulpenhed og øget livskvalitet.

Velfærdsinnovation fra Hadsten
Alle vores senge og tilbehør udvikles og produceres 
på fabrikken i Hadsten med den kvalitet, fleksibilitet 
og innovation, som kendetegner danske produkter.
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Produktsortiment: Plejesenge, hospitalssenge, bariatriske senge, psykiatrisenge, børnesenge, 
juniorsenge, akutlejer, transportbårer, sengeindsatser mm. Herudover er vi også leveringsdygtige  
i sengeborde og en bred vifte af sengetilbehør såsom; sengeheste, sengehestforhøjere, sengegavle, 
overtræk, støttegreb/-bøjler, trædesign, galger, dropstativer og madrasser.
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Den intelligente plejeseng, der optimerer arbejdsgangene i og omkring plejen.

TILBEHØR
• Specialdesignet madras (skum/stimulite)
• Sengehestforhøjere
• Sengehestovertræk
• Gavlovertræk
• Galge og galgeholder
• Fodendeskærme (lukker siderne helt)
• Transportvogn

FREMTIDIGT TILBEHØR
• CCS (Care Communications System): Sensorer, 

der fortæller om en borger har forladt sin seng 
eller er blevet våd. Personalet og borgeren 
kan også kommunikere via det integrerede 
kommunikationsmodul.

• Elektrisk centralbremse- og retningsstyring

Nøglefunktioner

Central bremse-  
og retningsstyring

OPUS 5 CARE

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering

Liggeflademål: 85 x 210 cm

Forprogrammerede sidde-, spise- og hvilepositioner

Udstigningsposition i fodenden

Sidekipfunktion (5-10° til begge sider)

Centralbremse- og retningsstyring

Integrerede og nedfældbare sengeheste

Personalebetjening med låsefunktion

Brugerbetjening med individuel/forprogrammeret styring

Elektrisk anti-Trendelenburg

Batteribackup med kapacitet til 10-15 løft

OPUS 5-sengen er resultatet af 8 års intenst OPI-samarbejde imellem KR, Region Midtjylland, Regionshospitalet 
Randers og en række andre samarbejds partnere. Målet var, at udvikle fremtidens intelligente hospitalsseng, men 
man indså hurtigt, at denne seng også kunne gøre en mærkbar forskel på plejeområdet. Aarhus Kommune deltog 
aktivt på sidelinien og resultatet blev en solid og funktionel seng, der favner bredt.

Særlige indsatsområder: 
• Plejepersonalets arbejdsmiljø, effektivitet og sikkerhed.
• Borgerens livskvalitet, tryghed og selvhjulpenhed.
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Større selvhjulpenhed = Mere værdighed

Ligeværdige samtaler i øjenhøjde = Fremmende medbestemmelse

Kortere vej fra liggende til stående stilling = Større motivation

Bedre spisesituationer = Færre fejlsynkninger og øget appetit

Brug af færre ressourcer = Mere effektiv pleje, der hvor behovet er

Mindre fysisk belastning/nedslidning af personale og pårørende

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

Nye muligheder for effektiv genoptræning

Fordele ved udstignings- og siddepositionen

At være selvhjulpen øger borgerens værdighed og mod på livet.

Nem ind- og udstigning.

Mulighed for at låse én eller 
flere funktioner.

Udstigning fra fodenden.

Hovedgavl med 
ergonomisk greb.

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

Udstigningspositionen
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Tyngdekraften letter omlejringen af borgeren, som selv aktivt kan hjælpe til

Bedre siddestilling på sengekant, som også kan bruges til ud- og indstigning

Bedre mulighed for tryksårsaflastning, når trykpunktet nemt kan ændres

Mulighed for hyppigere omlejring = Tryksårsforbyggende

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

Mindre brug af trykaflastende madrasser

Letter placeringen af sejl og spilerdug under borgeren

Bedre søvn, når omlejringen kan gøres uden at vække borgeren

5-graders sidekip.

10-graders sidekip.

Nem og skånsom omlejring 
af borgeren.

Den gradvise sidekipfunktion til 
begge sider kan forhindre tryksår.

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

polstrede overtræk.

Spar på kræfterne og lad tyngdekraften hjælpe dig med forflytningen.

Fordele ved sidekipfunktionen

Sidekipfunktionen
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  Betjening med 
forprogrammerede 
indstillinger.

  Betjening til  
finjustering  
af liggefladens  
positioner.

  Personalebetjening

Madrasser

Nem indstilling af sengens mange funktioner 
ved hjælp af håndbetjeningerne.

 
 Brugerbetjeninger 

Fordele ved sidekipfunktionen

Håndbetjeningerne

  Tohåndsbetjening med låsefunk-
tioner. Personalet kan nemt styre 
hvilke indstil linger, der skal være 
tilgængelige for den enkelte borger.

FINJUSTERING FORPROGRAMMERET TOHÅNDSBETJENT MED LÅSEFUNKTION

OPUS 5 SKUM
Specialudviklet skummadras 
med fast bund og en flek sibel 
opskåret top, der tillader ven-
tilation og individuel deforma-
tion uden at overføre træk.

Sårkategori: 1+2
Brugervægt 
max. 130 kg

OPUS 5 STIMULITE
Specialudviklet skummadras 
kombineret med en unik  
3-zonet Stimulite-top  
opbygget i bløde, fleksible  
og perforerede bikuber.

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

Begge madrasser leveres med et special udviklet inkon  ti-
nens   betræk, som lukkes med lynlås på alle fire sider.

KG KG

»
Ved brug af vores 
stimulite madras  
hviler borgerens  
krop på 93% luft



KR Hospitalsudstyr

 

KG
Maksimal belastning (SWL):  220 kg
Borger-/patientvægt, max.:  185 kg8

OPUS 1-serien 
Den delbare plejeseng i fire forskellige bredder. 

Fire forskellige sengebredder.

Lager og transportstilling.

Mulighed for træbeklædning 
med nedfældbare sider eller 
pyntelangsider i træ.

En solid og servicevenlig seng med fokus på brugervenlighed og komfort

Let at adskille, samle og håndtere uden brug af værktøj

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel

Indbygget liggefladeforlænger (200-220 cm)

Indstillelig liggefladehøjde (36-83 cm)

Inkl. et sæt standard MDF-sengegavle i lys bøg 

Mulighed for lavt understel (4 cm frihøjde) og batteribackup (10-15 løft)

Mulighed for træbeklædning med nedfældbare træ- eller akrylglassider

Mulighed for sengeheste i to forskellige højder

Ekstraudstyr: Sengehesteovertræk, galge, støttegreb, madras mm. 

Vaskbar i transportstilling, som fremmer tørring

Nøglefunktioner og fordele

Nedfældbare bruger- eller 
personalebetjente sengeheste

 i to forskellige højder.

Indbygget liggeflade -
forlænger (op til 20 cm).85 cm

90 cm

110 cm

120 cm

Alle motorer kan skiftes 
uden brug af værktøj.

Brugervenlig  
betjening med grøn  

dobbeltfunktions knap.
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Mulighed for solide støtte -
greb i flere størrelser.Indbygget liggeflade forlænger 

(op til 20 cm) når sengen skal 
tilpasses i det mindre hjem.
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OPUS 1-K180C
Den delbare plejeseng med en kort liggeflade på 180 cm.

Pladsbesparende lager-  
og transportstilling.

En solid seng til den mindre borger med fokus på brugervenlighed og komfort

Let at adskille, samle og håndtere uden brug af værktøj

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel

Indbygget liggefladeforlænger (180-200 cm)

Indstillelig liggefladehøjde (36-83 cm)

Inkl. et sæt standard MDF-sengegavle i lys bøg 

Mulighed for lavt understel (4 cm frihøjde) og batteribackup (10-15 løft)

Mulighed for træbeklædning med nedfældbare træ- eller akrylglassider

Ekstraudstyr: Sengehest, -forhøjer, -overtræk, galge, støttegreb, madras mm. 

Vaskbar i transportstilling, som fremmer tørring

Maksimal belastning (SWL):  180 kg
Borger-/patientvægt, max.:  145 kg

Nøglefunktioner og fordeleNøglefunktioner og fordele

Let aftagelige  
MDF-sengegavle  

i lys bøg.

Mulighed for 
lavt understel.
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Justerbar sengeindsats til seng/sengeramme (højde, bredde og længde)

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel

Indbygget liggefladeforlænger til montering på ramme (fra 195-210 cm)

Manuel justering af bredden via sideforskyderne (fra 67,5-85 cm)

Indstillelig liggefladehøjde (fra 36-83 cm)

Mulighed for at udskifte hjul med faste ben, for en lavere liggehøjde (25-75 cm)

100 mm hjul med bremse på alle 4 hjul

Leveres med komplet monteringsbeslag til hhv. enkelt eller dobbeltseng

Ekstraudstyr: Seng/ramme, galge, støttegreb/-bøjle, ben, madras mm. 

Nøglefunktioner og fordele

Maksimal belastning (SWL):  180 kg
Borger-/patientvægt, max.:  145 kg10

OPUS-S SENGEINDSATS
Den del- og justerbare sengeindsats til seng eller sengeramme.

Mulighed for brug af 
egen seng/sengeramme  

eller tilkøb af ny.

Manuel justering af længden.

Manuel justering af bredden.

Kan deles i fire dele.

Brugervenlig betjening 
med grøn dobbelt-

funktions knap.

Hjul kan erstattes af
ben for en lavere ligge-
fladehøjde (25-75 cm).
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En stabil, sikker og holdbar seng til den tunge borger

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel

Indbygget liggefladeforlænger (200-220 cm)

Indstillelig liggefladehøjde (fra 39-80 cm)

Inkl. et sæt standard MDF-sengegavle i lys bøg 

Centralbremse og pedal på begge sider i fodenden

Justerbar madrasstyr ved anvendelse af breddere madras (op til 120 cm)

Ekstraudstyr: Sengehest, -overtræk, galge, støttegreb, vogn, madras mm. 

Nøglefunktioner og fordele

Safe working load:  300 kg
Max patient weight:  250 kg

Nøglefunktioner og fordele
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KR 1495-H120
Den stabile plejeseng til tunge borgere op til 250 kg.

Justerbar madrasstyr ved 
brug af breddere madras.

Let aftagelige MDF-
sengegavle i lys bøg.

Mulighed for transportvogn til 
sikker transport og opbevaring.

MADRASSER
Vores Heavy Komfort Madras 
er special opbygget i tre lag og 
med inkontinens betræk. 
  

EKSTRA BLØD TEMPRAFLEX® 

BLØD TEMPRAFLEX® 

BRANDHÆMMENDE KOLDSKUM 

Brugervenlig betjening 
med grøn dobbelt-

funktions knap.



KR Hospitalsudstyr 
Mågevej 16
8370 Hadsten

Tlf. 86 982 499
info@krbed.dk 
www.krbed.dk
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SENGEDATA OPUS 5 CARE OPUS 1-085/090 OPUS 1-110/120 OPUS 1-K180C OPUS-S INDSATS KR 1495-120

Total længde 2300 mm 2140 mm 2140 mm 1940 mm 1950/2100 mm 2140 mm

Total bredde 998 mm 965/1015 mm 1215/1315 mm 900 mm 675/850 mm 1200 mm

Madraslængde 2100 mm 2000 mm 2000 mm 1800 mm 1950/2100 mm 2000 mm

Madrasbredde 850 mm 850/900 mm 1100/1200 mm 800 mm 700/900 mm 1100 cm

Højde (min/max) 450/850 mm 360/830 mm 360/830 mm 360/830 mm 360/830 mm 390/800 mm

Max. brugervægt 185 kg 185 kg 185 kg 145 kg 145 kg 250 kg

Max. SWL* 250 kg 220 kg 220 kg 180 kg 180 kg 300 kg

Delbar -     -
Transportstilling Mulig transportvogn    - Mulig transportvogn

Transport mål 
(HxBxL mm) 1250x480x2300 1180x830x1385 1180x1080x1515 1180x830x1385 Dele tages enkeltvis 1480x550x2140

HMI-nr. 86194 69782/69783 69784/69785 40541 45126 40671

*SWL (Safe Working Load): Maksimal bruger- og udstyrsvægt.

Unik kvalitet og lang levetid
KR producerer driftsikre, service- og rengøringsvenlige 
senge af højeste kvalitet.

Alle vores senge leveres med støjsvage højkvalitets  
motorer fra LINAK, der sikrer en lang levetid og et  
minimum af vedligeholdelse.


