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  Ongekend             
             Stabiel

Lima Care 1000 en 2000
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Onbeperkt vertrouwen... 
                      ...Onbeperkt comfort.

 
 
Om goed te liggen zijn er diverse wensen. Om langdurig
tevreden te blijven zijn er meer eisen. Om steeds weer
veiligheid en geborgenheid te ervaren zijn er
voorwaarden. Wensen, eisen en voorwaarden.
Dat zijn de drie kenmerken waarmee
LimaBeds uw dromen waarmaakt.

Lima beddenlijn



Lima Beds 5

Lima 1000 model

Om uw wensen te realiseren, dromen 
we met u mee. Om aan uw eisen te 
voldoen, schuiven we dichter naar u toe. 
Zo ontwikkelen we meer ideeën, meer 
efficiëntie en dragen we bij aan een 
goede zorg voor u.

Modern en buitengewoon stabiel:
Deze unieke Lima Care is zowel leverbaar in de 
Lima 1000 als in de Lima 2000.  
Beide modellen kenmerken zich door hun 
enorme stabiliteit die zelfs in de hoogste stand 
gewaarborgd blijft. 

 
Opvallend betrouwbaar:
De Lima Care kan worden uitgerust met doorlopende of deelbare onrusthekken. Deze essentiële beschermers  
benadrukken met name het veilige gevoel. Het verschil zit in het gebruik. Doorlopende onrusthekken kunnen in één 
stand omhoog worden geheven. De luxe deelbare variant heeft naast de hoge stand ook een tussenstand en kan  
daarmee gebruikt worden als opsta-hulp of als oriëntatie voor de cliënt. Het gedeelde onrusthek is in drie  
maatvoeringen verkrijgbaar: een gelijke verdeling over het bed dus 50/50, enkel een tweederde deel en  
een eenderde/tweederde verdeling.

 

Lima Care
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‘Weergaloos solide... 
                  ... Onbezorgd genieten.’
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Lima 1000

Samen genieten
De kracht van de Lima 1000 schuilt natuurlijk achter de inhoud. Wat de buitenzijde belooft maakt de  
binnenzijde waar. 

Voor u, de cliënt: 
De Lima 1000 lift u met een zeer sterke  
schaarconstructie zonder te wiebelen omhoog. 
Zelfs in de hoogste stand staat het bed als een  
huis. Met behulp van de handschakelaar brengt  
u het bed eenvoudig tot iedere gewenste  
verstelling. Het bed ondersteunt u bij het rechtop 
komen en vergemakkelijkt de transfer. Om u nog 
meer comfort te bieden is het stalen frame  
optioneel ook verkrijgbaar met kunststof schotels. 

Voor u, de verzorger: 
De Lima 1000 beschikt over een 38 cm tot 80 cm 
verstelling en is een veilig en stabiel bed. De  
handschakelaar kan worden vergrendeld met een 
sleutel. Het ruggedeelte heeft een virtueel  
draaipunt dat schuifkrachten op de stuit voorkomt. 

Alle benodigde opties kunnen indien gewenst op het bed worden aangevuld. Ook zijn alle modellen van de 
Lima 1000 twee-om-twee geremd. Hierdoor is het eenvoudig om een bed dat scheef in de kamer staat recht te 
zetten. Bovenal is dit veelzijdige bed prettig om aan te werken.

Voor u, de zorgmanager:
De Lima 1000 is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en is daardoor duurzaam inzetbaar. De verstellingen  
hebben als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Alle modellen van de Lima 1000 voldoen aan de 
Europese wet- en regelgeving en zijn CE gecertificeerd, klasse 1 aangemeld onder nummer NL-CA002-2018-43924. 
Door de uitgebreide keuze in de buitenzijde brengt het bed bovenop de veiligheid en de stabiliteit, een bijzonder 
mooi plaatje.
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‘Comfort... 
          ...in alle opzichten.’
Lima Beds10

Eigenschappen  
90 x 200 bed Lima 1000 

Afmeting buitenmaten 
onderstel 90 x 200 cm

Afmeting buitenmaten 103 x 207 cm
Afmeting ligvlak 90 x 200 cm

Ligvlakverlenging 10 cm aan  
hoofdeinde

Optionele  
ligvlakverlenging

10 cm aan het  
voeteneind

Hoogteverstelling 38 - 80 cm
Tussenstop Niet aanwezig
Verstelling ruggedeelte 70˚
Verstelling  
bovenbeengedeelte 30˚

Verstelling  
onderbeengedeelte 22˚

Trendelenburg niet aanwezig
Anti-Trendelenburg niet aanwezig

Beremming twee-om-twee  
geremd

Max. belasting 225 kg
Max. patiëntgewicht 175 kg
Nettogewicht van het 
bed 115 kg

Mogelijkheid  
doorlopende  
onrusthekken

ja

Mogenlijkheid deelbare  
onrusthekken ja

Tillifttoegankelijk ja
Mogelijkheid  
wielkappen nee

Mogelijkheid monteren 
opties ja

Elektrische aansluiting 220-230 V
  

Piemont mokka

Country oak

Beech

Bedverlenging:
De Lima 1000 is standaard 2 meter lang en
kan zowel aan het hoofdeinde als aan het voeteneind
met 10 cm verlengd worden. Alleen bij de gedeelde
onrusthekken kan middels een passtuk ook het
onrusthek verlengd worden.

Maatvoering:
De Lima 1000 is standaard te verkrijgen in de maat 80/200 en 90/200 .

Home of Care:
De Lima 1000 is ook leverbaar in de Lima Home. Hierbij  
verandert er puur wat aan het uiterlijk van het bed. De functies blijven 
identiek. Standaard kleuren van de Lima Care zijn: Piemont mokka, 
County oak en Beech. Voor de Home modellen is er een keuze binnen de 
drie verschillende projectstoffen; Maya, KingLKat en Ultra. 
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‘Uw zorg... 
       ... onze passie.’
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Lima 1000 model

Samen nog meer genieten
In de Lima 2000 is alles voor u zo goed op elkaar afgestemd, dat het bed meer comfort, efficiëntie en  
veiligheid biedt.  Uw zorg, onze passie. 

Voor u, de cliënt:
De verstelling van de Lima 2000 geschiedt door 
een zeer sterke Y-schaarconstructie. Door een 
ingenieus systeem kan het bed in een luxe  
fauteuil veranderen. Door deze comfortstand 
kunt u rechtop ontbijten of tv-kijken. Daarnaast 
biedt de Lima 2000 u een lage instap van  
25 cm hoog en brengt de luxe afwerking van de 
wielkappen u nog meer sfeer. 

Voor u, de verzorger:
De Lima 2000 heeft een oersterke stabiliteit en 
kan versteld worden van 25 cm tot 80 cm.  
Bij de 10-knops handschakelaar kan er behalve 
de Anti-Trendelenburg middels de sleutel ook de 
Trendelenburg ingeschakeld worden. 

Vanzelfsprekend zijn er op dit veilige bed alle opties mogelijk. De Lima 2000 is ook twee-om-twee geremd. Hierdoor is het 
eenvoudig om een bed dat scheef in de kamer staat recht te zetten. Mede door de eenvoudige bediening en de vele  
mogelijkheden verlengt het bed uw zorg. 
 
Voor u, de zorgmanager:
De Lima 2000 kent een nog specifiekere afwerking t.o.v. de Lima 1000. De hoogwaardige materialen garanderen een lange 
levensduur. Door een rijk pakket aan opties, de lage instap en de extra verstellingen kan een grotere groep cliënten worden 
bediend.  Alle modellen van Lima 2000 voldoen aan de Europese wet- en regelgeving en zijn CE gecertificeerd, klasse 1 
aangemeld onder nummer NL-CA002-2018-43924. Deze Lima 2000 Care modellen brengen bovenop de veiligheid en 
stabiliteit een warm thuisgevoel.

 

Lima 2000 
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‘Onmiskenbaar... 
                       ...veelzijdig.’

Lima Beds16

Eigenschappen
90 x 200 bed Lima 2000 

Afmeting buitenmaten 
onderstel 90 x 200 cm

Afmeting buitenmaten 103 x 207 cm
Afmeting ligvlak 90 x 200 cm

Ligvlakverlenging 10 cm aan  
hoofdeinde

Optionele  
ligvlakverlenging

10 cm aan het  
voeteneind

Hoogteverstelling 25- 80 cm
Tussenstop Optioneel
Verstelling ruggedeelte 70˚
Verstelling  
bovenbeengedeelte 30˚

Verstelling  
onderbeengedeelte 22˚

Trendelenburg 14˚ vergrendeld
Anti-Trendelenburg 14˚

Beremming twee-om-twee  
geremd

Max. belasting 225 kg
Max. patiëntgewicht 175 kg
Nettogewicht van het 
bed 125 kg

Mogelijkheid  
doorlopende  
onrusthekken

ja

Mogenlijkheid deelbare  
onrusthekken ja

Tillifttoegankelijk ja
Mogelijkheid  
wielkappen ja

Mogelijkheid monteren 
opties ja

Elektrische aansluiting 220-230 V
  

Piemont mokka

Country oak

Beech

Bedverlenging:
De Lima 2000  is standaard 2 meter lang en
kan zowel aan het hoofdeinde als aan het voeteneind
met 10 cm verlengd worden. Alleen bij de gedeelde
onrusthekken kan middels een passtuk ook het
onrusthek verlengd worden.

Maatvoering:
De Lima 1000 is standaard te verkrijgen in de maat 80/200 en 90/200. Naast 
deze maten is dit bed ook verkrijgbaar in 100x200/110x200 als XL Care.

Home of Care:
De Lima 2000 is ook leverbaar in de Lima Home. Hierbij verandert er puur wat 
aan het uiterlijk van het bed. De functies blijven identiek. Standaard kleuren van 
de Lima Care zijn: Piemont mokka, County oak en Beech. Voor de Home  
modellen is er keuze binnen de drie verschillende projectstoffen;Maya, 
KingLKat en Ultra. 
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‘Hoge comfort... 
               ... bij maximale efficiency’
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Unlimited confidence... 
                ...Unlimited comfort.

Lima Beds20

Opvallend compleet:
Om de look compleet te maken kunt u kiezen uit drie verschillende typen nachtkastjes en een bijpassende 
kledingkast.

Piemont Mokka Country oak Beech

Nachtkastje 1:
• Afmeting 48 x 48 x 65 cm ( b x h x d)
• 4 wieltjes, 2 diagonaal geremd

Nachtkastje 2:
• Afmeting 48 x 48 x 74 cm ( b x h x d)
• 4 wieltjes, 2 diagonaal geremd

Nachtkastje 3:
• Afmeting 53 x 46 x 87 cm ( b x h x d)
• Hydraulisch kantelbaar plateau
• Aan twee zijdes te gebruiken

Kledingkast:
• Afmeting 100 x 200 x 60 cm ( b x h x d)
• Locker voor waardevolle spullen
• Afsluitbaar
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Opties

Papegaai met afrolbare riem

Bedlamp

Comfortschotel

Onderbedverlichting

Bedverlenging

Accupakket

Wielkappen

Ligvlakverlenging

Sta-op beugel
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LimaBeds B.V.
Willem Alexanderstraat 6A

6691 EE Gendt 
Nederland

www.limabeds.nl
+31-(0)481 420186
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