
 
 
 
 

 

  

XXL-Rehab Plejeseng  

 
Udviklet specielt til bariatriske  

brugere op til 300 kg. 

Anvendes i plejeboliger, private hjem og i  

hjemmeplejen. Plejesengen findes i flere bredder og længder.  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Konstruktion Bariatrisk Plejeseng 

Plejesengen er stabil, robust og velegnet til 

brugeren, der selv kan forflytte sig. 

Et stærkt stel med fire eller otte låsbare hjul sikrer, 

at sengen hverken vipper eller ryster, når 

brugeren sætter sig tungt.  

Sengen er ekstra forstærket med en speciel 

saksekonstruktion. Sengen leveres med 

sengegavle og sengehest i træfinér. 

El-betjening 

Plejeseng har en firdelt liggeflade med elevérbar 

hoved- og bendel samt højdejustering, som 

betjenes med fjernbetjening.  

På fjernbetjeningen er der illustrativt vist, hvad 

hver enkel knap betjener. Fjernbetjeningen kan 

placeres i begge sider af sengen 

Gode arbejdsstillinger 

En specialudviklet bariatrisk plejeseng sikrer et 

bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet.  

Den højdejusterbare sengeflade sikrer gode 

arbejdsstillinger for plejepersonalet, og at sengen 

har den rette højde, når brugeren skal rejse eller 

sætte sig. 
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Specifikationer Bariatrisk Plejeseng  

Maks brugervægt 200 - 300 kg 

Totallængde  210 - 230 cm 

Totalbredde 110 / 130 / 150 cm 

Madrasmål længde 200 / 220 cm 

Madrasmål bredde 100 / 120 / 140 cm 

Liggeflade højde 40 – 80 cm 

Friafstand over gulv 11 cm 

Vægt 200 kg 

Højdejusterbar Ja 

Elektrisk højdeindstilling af hovedgærde, ryglæn, liggeflade, 
ben- og lårdel samt fodende 

Ja 

Aftagelig galge Ja 

Høj tremmeside og sengehest Ja 

Stel Pulverlakeret stål 

Hjul 4- 8 styks. låsbare 

Sengeramme Træfinér 

IP-klassifikation IP66 

ISO-klassifikation ISO 18 12 10 - 30 

Model XXL-Rehab Bredde Længde Brugervægt Varenummer HMI UDI-DI 

Plejeseng 100 cm 200 cm Maks. 200 kg 2312-100-200 40937 To be announced 

Plejeseng 100 cm 220 cm Maks. 200 kg 2312-100-220 100208 To be announced 

Plejeseng 120 cm 200 cm Maks. 300 kg 2312-120-200 42269 To be announced 

Plejeseng 120 cm 220 cm Maks. 300 kg 2312-100-220 70765 To be announced 

Plejeseng 140 cm 220 cm Maks. 300 kg 2312-140-220 127196 To be announced 

Tilbehør Varenummer 

Sengegalge til plejeseng, bredde 100 cm 2312-999-010 

Sengegalge til plejeseng, bredde 120 og 140 cm 2312-999-012 

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller 7025 2522 for mere information, 

undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af hjælpemidler. 
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