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Bedankt voor uw interesse in de producten van CareLife! 

In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende soorten Hoog Laag  
bedden van Carelife Zorgcomfort. 

Als één van de grootste leveranciers in Hoog Laag bedden, bezorgen en installeren wij de 
bedden kosteloos binnen 1-3 weken in Nederland en België.

Wij bieden de laagste prijs garantie, waardoor u verzekerd bent dat u nooit teveel  
betaalt! Bij CareLife realiseren wij ons dat service en garantie net zo belangrijk zijn als 
een scherpe prijs. Onze servicedienst komt bij eventuele storingen, op locatie  
de problemen verhelpen!
        
Vaak hebben wij ook interessante scherpgeprijsde tweede hands bedden op voorraad, 
helaas zijn deze niet opgenomen in onze brochure. Bel ons voor het actuele aanbod!

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag. Bel 0493-841853 of  
e-mail naar info@CareLife.nl. Wij helpen u graag.   

Onze Hoog Laag bedden zijn speciaal ontworpen voor zowel dagelijks gebruik en  
zorgsituaties thuis, als in een verzorgings- of verpleeghuis. In tegenstelling tot  
seniorenbedden kunnen ze levenslang mee, wat uw lichamelijke beperkingen ook zijn of 
kunnen worden.
 
Onze modellen kunnen met behulp van een eenvoudige bedieningskast moeiteloos 
op de gewenste hoogte gebracht worden. Zo kunt u uw bed op een lagere stand zetten 
om makkelijker in en uit te kunnen stappen. Brengt u uw bed op een hogere stand, dan 
maakt dat de verzorging, als u die nodig heeft, een stuk eenvoudiger. Dit zal ook het  
arbeidsplezier van uw verzorger vergroten.

Onze modellen hebben een elektrisch verstelbaar voet-, hoofd-, been- en rugdeel. Met 
één druk op de knop plaatst u het hoofddeel bijvoorbeeld rechtop, om te lezen,  
televisie te kijken of te eten. De voetsteun kan ook manueel in de juiste stand gezet  
worden. 

De Hoog Laag bedden zijn voorzien van 4 beremde wielen, waardoor de stabiliteit  
gegarandeerd blijft. De sterke en soepele lattenbodem in hoogwaardig staal, hout of  
metaal laat zich gemakkelijk onderhouden. Bovendien zijn de bedden snel te monteren 
en te demonteren, zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt. 

De voor- en achtersponden in hout geven onze Hoog Laag bedden een huiselijk cachet. 
Het warme houten uitzicht verandert de bedden in een fraai meubel dat past in elke  
omgeving. Daarnaast is het bed ook gemakkelijk in onderhoud, doordat u het bed  
volledig met een vochtige doek kunt afnemen. 

Algemene informatie CareLife Hoog Laag bedden

Showroom:

CareLife Vlierden
Vlierdenseweg 236
5756 PE Vlierden

CareLife Veenendaal
Patrimoniumlaan 38
3904 AE Veenendaal

CareLife Antwerpen
Paardenmarkt 10
2000 Antwerpen (BE)

Om een maximale levensduur te garanderen hebben wij besloten uitsluitend gebruik te 
maken van de als zeer betrouwbaar bekend staande Deense Linak-motoren. 

De Hoog Laag bedden worden geleverd inclusief: (indien anders vermeld)
•	 Elektronische	controlbox;	om	zelf	het	bed	in	diverse	standen	te	kunnen	plaatsen.	
•	 Zijoprichters	van	mooi	en	degelijk	hout.
•	 Bed	papegaai	met	triangelgreep,	dat	het	rechtop	zitten	en	in-	en	uitstappen	kan	 
 vergemakkelijken.
•	 Matras;	comfortabel	matras	gemaakt	van	koudschuim.	Koudschuim	kenmerkt	zich	door		
 uitstekend ligcomfort met luchtcirculerende eigenschappen. Dankzij de elasticiteit zijn  
 ze prima toepasbaar bij verstelbare bodems.  

U krijgt een periode van maar liefst 3 jaar garantie op de Linak motoren, en vijf jaar  
fabrieksgarantie!

CareLife Zorgcomfortproducten levert in geheel Nederland en België. Wij bezorgen en 
monteren het bed gratis voor u. Uiteraard bent u ook van harte welkom in één van onze 
showrooms in Vlierden (NL), Veenendaal (NL) en Antwerpen (BE) om onze producten 
te komen bezichtigen. Daarnaast hebben we ook meerdere zorgcomfortproducten in de 
showroom aanwezig. 

KlantEnsErvicE
     NL +31 (0) 493 841853
     BE +32 (0) 3227 0307
     info@carelife.nl
     www.carelife.nl



Zeer scherp geprijsd Hoog Laag bed bezit vele 
functies voor een uiterst scherpe prijs!  
Hoog Laag verstelling, rugverstelling zijn  
eenvoudig met de bijgeleverde 
afstandsbediening te verstellen. Dit bed is zeer 
goed te gebruiken in combinatie met een tillift.

Standaard wordt het bed geleverd exclusief 
papegaai	en	onrusthekken;	deze	zijn	er	 
eventueel apart bij te bestellen. 

Hoog Laag bed Lucca Basic 

Beschrijving Kenmerken

Kleur:  Beuken
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Scherpe prijs !!!  
Opties:  •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel
	 •	Papegaai
	 •		Onrustrekken

Prijs inclusief zorgmatras en installatie in  
Nederland en België. 

Normale set prijs € 1295,-	incl.	BtW

Tijdelijke set actieprijs € 895,- incl. BTW

Dit degelijk Hoog Laag bed bezit alle functies 
voor een scherpe prijs! Hoog Laag verstelling, 
rugverstelling en knieknik zijn eenvoudig met 
de bijgeleverde afstandsbediening te 
verstellen. Daarnaast is dit bed standaard 
voorzien van een anti-trendelenburg functie.

Dit bed wordt compleet geleverd met 
papegaai en zijhekken. Het bed is ook zeer 
goed te gebruiken in combinatie met een tillift. 
Daarnaast is dit bed ook voorzien van een 
comfort zorgmatras. 

Beschrijving Kenmerken

Technische gegevens

Kleur: Beuken
Motoren: Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie: 2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie
Voordelen: Huiselijke uitstraling  
Opties: •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel
	 •	luxe	hoofd	en	voeteind	

Prijs inclusief papegaai, zijhekken, 
zorgmatras en installatie in Nederland  
en België.  

Normale set prijs: € 1595,-	incl.	BtW

Tijdelijke set actieprijs: € 1290,- incl. BTW

Zeer scherpe prijs!
Compleet bed voor  
een betaalbare prijs! 

Hoog Laag bed Lucca Comfort Hoog Laag bed Lucca Comfort 

Anti-trendelenburg positie

Nachtkastje Lucca Beuken 
Breedte: 59cm  
Hoogte: 91cm  
Diepte: 45,5cm 

* let op het nachtkastje kan enkel 
geleverd worden zonder zijblad

Technische gegevens
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Dit huiselijk Hoog Laag bed maakt gebruik van 
een schaarsysteem. De wielen zijn bij dit systeem 
weggewerkt onder het bed. Hierdoor oogt het bed 
vriendelijk en word er een huiselijke stijl 
gecreëerd. Een bijkomend voordeel is dat u niet 
kunt vallen over de wielen. Met slechts één druk 
op de bijgeleverde afstandsbediening kunt u 
elektronisch de hoog-laag, rug- en knieknik 
bedienen. Dit Hoog Laag bed wordt standaard 
geleverd met draaibare papegaai, zodat de 
transfer uit bed gemakkelijker wordt. Daarnaast is 
dit Hoog Laag bed uitgerust met 
onrusthekken, welke omhoog gezet kunnen 
worden bij een onrustige nacht.      

Hoog Laag bed Imperia

Beschrijving Kenmerken
Kleur:  Kersen-Beuken	/	Kersen
	 Beuken	/	Donker	(meerprijs)
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Huiselijke uitstraling  
Opties:  •	centrale	rem	bij	voeteneind
 Meerprijs: € 189,-
	 •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel	

Prijs inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras 
en installatie in Nederland en België.

Normale set prijs € 1995,-	incl.	BtW

Tijdelijke set actieprijs € 1790,- incl. BTW

Kleur:  Beuken
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Extra lage stand  
Opties:  •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel	

Prijs inclusief papegaai, zijhekken, 
zorgmatras en installatie in Nederland 
en België.

Normale set prijs € 2195,-	incl.	BtW

Tijdelijke set actieprijs € 1895,- incl. BTW

Technische gegevens

Dit bed is in de laagste stand slechts 20 cm 
verwijderd van de grond. In combinatie met 
een uitrolkussen wordt het risico op  
verwondingen tot een minimum herleid,  
wanneer de patiënt onverwacht uit bed rolt. 

Naast de elektronische Hoog Laag stand  
kunnen ook het hoofdeind en de knieknik  
elektronisch bediend worden. Het gebruik van 
de hoogwaardige Linak™ motoren zorgt voor 
een optimale betrouwbaarheid en lange  
levensduur.

Beschrijving Kenmerken

Technische gegevens

Hoog Laag bed Lucca Xtra-laag 

≥ Laagste stand

∂ Hoogste stand

Kersen-Beuken

Beuken

Kersen

Donker

TIJDELIJK
GRATIS

MATRAS

EXTRA
LAGE 

STAND



Dit bed is zeer handig voor langere personen,  
want dit bed is 10 cm langer dan een standaard 
Hoog Laag bed! Daarnaast bestaat er de 
mogelijkheid om het bed nog extra te verlengen.  
Bovendien is dit Hoog Laag bed uitgerust met 
een virtueel draaipunt. De Hoog Laag verstelling, 
rugverstelling en knieknik zijn eenvoudig met 
de bijgeleverde afstandbediening te verstellen. 
Daarnaast is dit bed standaard voorzien van een 
anti-trendelenburg (zoals op de foto).

Bed wordt compleet geleverd met comfort  
matras, papegaai en zijhekken. Dit bed is zeer 
goed te gebruiken in combinatie met een tillift.
     

Dit bed is in twee extra brede uitvoeringen, 120cm 
breed of 140cm breed. Hierdoor is het uitermate 
geschikt om lekker ruim in te slapen of personen 
met een hoger gewicht (maximale 
gebruikersgewicht is 275 kg). Daarnaast heeft het 
als voordeel dat het matras uit één geheel 
bestaat.

De Hoog Laag verstelling, rugverstelling en 
knieknik zijn eenvoudig met de bijgeleverde 
afstandbediening te verstellen.

Bed wordt compleet geleverd met comfort  
matras, papegaai en zijhekken. Dit bed is zeer 
goed te gebruiken in combinatie met een tillift.

Hoog Laag bed Arzana 

Beschrijving BeschrijvingKenmerken Kenmerken

Technische gegevens Technische gegevens

Extra lang en met een virtueel draaipunt! Extra breed zorgbed, matrasmaat van 120cm of 140cm 

Nachtkastje= 59cm breed,  
91cm hoog, 45,5cm diep

Nachtkastje= 59cm breed,  
91cm hoog, 45,5cm diep

Kleur:  Kersen-Beuken
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Extra verlengd  
Opties:  •	Bedverlenging
	 •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel	

Prijs inclusief papegaai, zijhekken, 
zorgmatras en installatie in Nederland 
en België.

Normale set prijs € 1995,-	incl.	BtW

Tijdelijke set actieprijs € 1675,- incl. BTW

Kleur:  Kersen-Beuken
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Extra breed  
Opties:  •	Bedverbreding
	 •	Bijpassend	nachtkastje
	 •	Bedleestafel	

Prijs inclusief papegaai, zijhekken, 
zorgmatras en installatie in Nederland 
en België.

Set actieprijs 120cm: € 3295,- incl. BTW

Set actieprijs 140cm: € 3495,- incl. BTW

Hoog Laag bed Imperia 120/140

EXTRA
LANG

EXTRA
BREED &

STERK



Het 2-persoons Hoog Laag bed Modena is stan-
daard voorzien van een hoog hoofd- en voetenbord 
met gaten erin waardoor het bed heel open en 
ruimtelijk aan doet samen met de fraaie 
afrondingen. 

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed 
geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het 
mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog 
Laag systeem. U kunt de bedden gemakkelijk ver-
rijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, 
dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed 
verzorgd worden. 

Dit bed kan ook geleverd worden als 1-persoons 
Hoog Laag bed waarbij beide zijden worden 
voorzien van een strakke buitenkant.

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het 
om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van 
de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag 
stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, 
waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het 
bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Beschrijving

Kleur:  Eiken-Naturel (EI-45)
 Licht-Noten (NO-40)
	 Kersen-naturel	(KE-40)	
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Open hoofd- en voetenbord 
Opties:  Bijpassende garderobekast,
 nachtkastjes en commode  

Prijs inclusief zorgmatrassen en installatie in 
Nederland en België.

1-Persoons bed Hoog Laag € 2395,-

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem  € 2795,-
2-Hoog Laag systemen € 3995,-

•	Papegaai	 	 	 €	99,-
•	centrale	rem		 	 €	189,-	p/stuk
•	Elektrische	lattenbodem	 €	289,-
•	nachtkastje	 	 	 €	249,-	p/stuk

Kenmerken

Technische gegevens

Hoog Laag bed 1 of 2-persoons Modena 

Compact en robuust!

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel 2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel

Het 2-persoons Hoog Laag bed Merado heeft een 
huiselijke uitstraling door zijn strakke design. Ook 
kunt u het bed nog uitbreiden met een achterwand 
met LED verlichting en nachtkastjes om het één 
mooi geheel in de slaapkamer te maken. 
De achterwand en voetenbord zijn ook voorzien van 
een subtiel aluminium accent. 

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed 
geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het 
mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog 
Laag systeem. Het voordeel van het samen slapen 
is dat de matrassen ook strak op elkaar aansluiten. 
U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 
grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan 
aan beide zijden van het bed verzorgd worden. 

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het 
om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van 
de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag 
stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, 
waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het 
bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Beschrijving

Hoog Laag bed 2-persoons Merado 

Strak vormgegeven!

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel Bijpassende meubels

Technische gegevens

Kleur:  Eiken-Naturel (EI-45) 
 Eiken-Grijs (EI-60)
 Eiken-Antraciet (EI-70)
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Achterwand met verlichting
Opties:  Bijpassende garderobekast,
 nachtkastjes en commode  

Prijs inclusief zorgmatrassen en installatie in 
Nederland en België.

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem  € 2995,-
2-Hoog Laag systemen € 4195,-

•	Papegaai	 	 	 €	99,-
•	centrale	rem		 	 €	189,-	p/stuk
•	Elektrische	lattenbodem	 €	289,-
•	achterwand	
met 2 nachtkastjes  € 550,-

Kenmerken

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00 TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00 



 

Kleur:  Wit (AW-01)
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Standaard voorzien van 
 achterwand en nachtkastjes
Opties:  Bijpassende garderobekast en
 laden commode 

Prijs inclusief zorgmatrassen, achterwand, 
nachtkastjes en installatie in Nederland 
en België.

1-Persoons bed Hoog Laag € 2395,-

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem  € 3595,-
2-Hoog Laag systemen € 4795,-

•	Papegaai	 	 	 €	99,-
•	centrale	rem		 	 €	189,-	p/stuk
•	Elektrische	lattenbodem	 €	289,-

Beschrijving Kenmerken

Hoog Laag bed 1 of 2-persoons Torina 

Modern en fris!

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

2-persoons Alpine Wit-Beuken 2 persoons Alpine-Wit

Technische gegevens

Het 2-persoons Hoog Laag bed Vermont is zowel 
leverbaar in Alpine-Wit als in Licht-Noten met een 
subtiel aluminium accent verwerkt in de 
achterwand en voetenbord. Dit bed heeft een hele 
strakke uitstraling en het voordeel is dat de 
meegeleverde achterwand ook even breed is als de 
bedden zelf.

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed 
geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het 
mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog 
Laag systeem. Het voordeel van het samen slapen 
is dat de matrassen ook strak op elkaar aansluiten. 
U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 
grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan 
aan beide zijden van het bed verzorgd worden. 

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het 
om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van 
de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag 
stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, 
waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het 
bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Beschrijving

Hoog Laag bed 2-persoons Vermont 

Strak vormgegeven!

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

2-persoons uitrijdbaar Alpine-Wit Bijpassende meubels

Technische gegevens

Kleur:  Wit (AW-01) 
 Licht-Noten (NO-40)
Motoren:  Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie:  2 jaar op Linak™ motoren
 5 jaar fabrieksgarantie 
Voordelen:  Inclusief achterwand
Opties:  Bijpassende nachtkastjes  
 en commode  

Prijs inclusief zorgmatrassen, achterwand en 
installatie in Nederland en België.

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem  € 3195,-
2-Hoog Laag systemen € 4395,-

•	Papegaai	 	 	 €	99,-
•	centrale	rem		 	 €	189,-	p/stuk
•	Elektrische	lattenbodem	 €	289,-
•	nachtkastje	 	 	 €	169,-	p/stuk

Kenmerken
Het	2-persoons	Hoog	laag	bed	torina	wordt	
standaard geleverd in het wit, maar het is ook te  
voorzien	van	een	Eben,	Beuken	of	Kersen	tint.	
Hierdoor kunt u het bed helemaal naar eigen wens 
maken. 

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed 
geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het 
mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog 
Laag systeem. U kunt de bedden gemakkelijk 
verrijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, 
dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed 
verzorgd worden. 

Dit bed kan ook geleverd worden als 1-persoons 
Hoog Laag bed waarbij beide zijden worden 
voorzien van een strakke buitenkant. 

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het 
om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van 
de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag 
stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, 
waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het 
bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00 TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00 



Voldoende slaap is belangrijk voor je gezondheid. Je lichaam herstelt zich ’s nachts. 
Vooral tijdens de diepe slaap worden nieuwe cellen gemaakt. Een goed matras helpt 
daarbij! Omdat ieder mens anders is hebben wij verschillende soorten zorgmatrassen, 
zodat wij voor iedereen een passende oplossing kunnen aanbieden. Ons aanbod 
zorg-matrassen is echter zo uitgebreid, dat u ons beter kunt bellen of een bezoek kunt 
nemen aan onze showroom. Ons standaard matras heeft een dikte van ± 20 cm (meeste 
andere aanbieders gebruiken een 14 cm matras) en kan eventueel worden uitgerust met 
een incontinentiehoes.

Zorgmatrassen Accessoires

FoamFlex Medisch ZorgmatrasHilton Standaard Zorgmatras

•	 Koudschuim	met	zevenvoudige	multizone
•	 incontinentiehoes	(optie)
•	 leverbaar	in	alle	maten	(prijs	90	x	200	cm)
•	 luxe	hoes	doorgestikt	met	climatop	en	dacron
•	 2	jaar	garantie
•	 Matrashoogte	±	20	cm	
•	 Ook	in	stevige	uitvoering	(personen	>	135	kilo)

€ 395,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)

•	 Koudschuim	toplaag	met	pocketvering	aan	 
de binnenkant van het matras 
•	 incontinentiehoes	(optie)
•	 leverbaar	in	alle	maten	(prijs	90	x	200	cm)
•	 luxe	hoes	doorgestikt	met	climatop	en	dacron
•	 2	jaar	garantie	
•	 Matrashoogte	±	20	cm
•	 Ook	in	stevige	uitvoering	(personen	>	135	kilo)

€ 295,-  (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed) 

Starline Duo Medisch Zorgmatras

•	 12	cm	koudschuim	kern	en	beide	zijden	4cm	
drukverlagend traagschuim 
•	 vijfvoudige	multi-zone	verdeling
•	 toplaag	van	het	beste	traagschuim	
•	 Doorgestikt	met	climatop	en	dacron
•	 leverbaar	in	alle	maten	(prijs	90	x	200	cm)
•	 2	jaar	garantie
•	 Matrashoogte	±	20	cm
•	 silverness	voor	antibacteriële	werking	en	 
 elektronische ontlading tijdens slaap

€ 495,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)

Debuc Medisch Zorgmatras

•	 antidecubitus	stadium	i
•	 Drukverlagend
•	 Gemaakt	van	hoogwaardig	eerste	klas		 	
 traagschuim
•	 Doorgestikt	met	climatop	en	dacron
•	 leverbaar	in	alle	maten	(prijs	90x200	cm)
•	 2	jaar	garantie
•	 Matrashoogte	±	20	cm
•	 silverness	voor	antibacteriële	werking	en		 	
 elektronische ontlading tijdens slaap

€ 795,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)

Zorgkussen Mars
• 1ste kwaliteit drukverlagend  
 traagschuim
• Ventilatiegaten voor betere  
 luchtcirculatie
•  Ergonomisch gevormd
• Sluit perfect aan op de 
contouren	van	uw	nek/hoofd
Normale prijs € 79,- 

Onze actie prijs € 59,- 

Zorgkussen Venus
• 1ste kwaliteit drukverlagend   
 traagschuim
•	Gemaakt	van	vervlokt	
 traagschuim
•	Voelt aan als een gewoon kussen 
•	Drukverlagend
•	Geschikt	voor	iedereen
Normale prijs € 99,- 

Onze actie prijs € 79,- 

Zorgkussen Jupiter
• 1ste kwaliteit drukverlagend   
 traagschuim
• Ventilatiegaten voor betere   
 luchtcirculatie
• Gemaakt van pure traagschuim
• Drukverlagende eigenschappen

Normale prijs € 129,- 

Onze actie prijs € 89,-

INCONTINENTIEHOES     
De beschermer is waterdicht en beschermt tegen allerlei vormen van 
vochtverlies, bijvoorbeeld bij incontinentie-problemen. Deze matras 
beschermer biedt ook een effectieve bescherming tegen bedluis en 
huisstofmijt die allergieën, astma en eczeem kunnen veroorzaken.

PAPEGAAI / ZELfOPRICHTER + TRIANGELGREEP
Onze bedden met Hoog Laag systeem kunnen voorzien worden van een 
papegaai om gemakkelijker in en uit bed te komen. De papegaai is ook 
uitneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt. 

CENTRALE REM
Onze serie Imperia bedden kunnen voorzien worden van een onderstel 
met centrale rem, hierdoor kunt u het hele bed door middel van één stang 
met de voeten op slot zetten. Bij de kant van het Hoog Laag systeem van 
een twee persoons bed is het ook mogelijk. Dit is natuurlijk gemakkelijk 
wanneer het bed vaker van de plaats gereden moet worden.

NACHTKASTJES
De bedden kunnen ook uitgebreid worden met een nachtkastje. Hierdoor 
heeft u de slaapkamer in dezelfde stijl en kunt u gemakkelijk al uw kleine 
spulletjes opbergen of een extra plaats waar u de wekker op kunt zetten.

BEDLEESTAfEL
Een bedleestafel is een gemakkelijk hulpmiddel wanneer u een boekje wilt 
lezen in bed, de tafel kan namelijk in verschillende standen gezet worden. 
Maar ook gemakkelijk wanneer u vanuit bed een maaltijd wilt nuttigen.

TOP GRIP 
De	top	Grip	is	een	handgreep	die	aan	het	bed	wordt	bevestigd.	aan	de	
bovenzijde bevindt zich het handvat en u kunt met behulp van twee nylon 
banden	met	gespen	de	top	Grip	bevestigen	aan	beddenplanken	aan	de	
lange zijde van het bed.

€ 39,- 

€ 99,- 

€ 189,- 

€ 239,- 

€ 129,- 

€ 105,- 



Voor alle informatie over onze zorgproducten!

Neem een kijkje in onze showroom in Vlierden, Veenendaal
of Antwerpen, of bezoek onze website!

Showroom Vlierden:

CareLife.nl
Vlierdenseweg 236
5756 PE Vlierden
    +31 (0)493 - 84 18 53
    info@CareLife.nl

Showroom Veenendaal:

CareLife.nl
Patrimoniumlaan 38
3904 AE Veenendaal
    +31 (0)318 - 78 50 39
    info@CareLife.nl

Toonzaal Antwerpen:

CareLife.be
Paardenmarkt 10
2000 Antwerpen
    +32 (0)3227 0307
    info@CareLife.be

De grootste keuze 
in zorgcomfort!

Antwerpen

Veenendaal

Vlierden


