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Movita

Bezpečí a snadná mobilizace 

Bezpečná nejnižší poloha lůžka 36 cm.

Movita nabízí všechny výhody elektricky polohovatelného lůžka. Je bezpečné a jeho moderní design vytváří 

příjemnou atmosféru domácího prostředí.

Lůžko v nejvyšší poloze. Postranice jsou nastavitelné
do dvou volitelných poloh.

Díky nízké poloze nabízí lůžko větší bezpečí a zároveň usnadňuje vstávání. 

Postranice chrání klienta po celé délce lůžka.

+ Nízká poloha zvyšuje bezpečnost 
a usnadňuje mobilizaci

+ Dvojitá autoregrese pomáhá 
prevenci dekubitů

+ Samostatnost klientů možňuje 
snadné ovládání

+ Vynikající poměr kvalita /cena



Ruční ovladač s intuitivními piktogramy a automatickými funkcemi. Ovládání 
vybraných funkcí lze jednoduše zablokovat.
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Samostatnost klienta 
Jednoduché funkce zvyšují komfort klienta a zároveň 

podporují jeho samostatnost.

Specifi kace lůžka

Design čel – 
dekor přírodní buk  

(R5320)
nebo dub Lindberg 

(R4223).

Prevence dekubitů
Účinné prevenci dekubitů napomáhá také systém 

dvojité autoregrese, kdy dochází k současnému 

polohování zádového a stehenního dílu ložné 

plochy, což vytváří optimální podmínky pro 

rozložení tlaku v nejexponovanějším místě sakrální 

oblasti zad klienta.

6 cm                       11 cm

Standardní ložná plocha 

Ložná plocha
s dvojitou autoregresí

Odnímatelná 4dílná ložná 
plocha zajišťuje dostatečné 
provětrání a snadnou 
hygienu lůžka.

Samostatně brzděná 
kolečka (100 mm).

Dvoudílné
průběžné postranice 
s aretací ve dvou 
polohách.
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Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.cz, www.linet.cz

Technická specifikace

Základní specifikace
parametry Hodnoty

Výška lůžka 36 až 78 cm

Maximální hmotnost klienta 190 kg

Dekor přírodní buk 
dub Lindberg

Max. výška matrace 15 cm

Max. úhel zádového dílu 70° 

Max. úhel stehenního dílu 32°

Autoregrese zádový díl 11 cm + stehenní díl  6 cm

Váha lůžka 120 kg

SWL (Bezpečné zatížení lůžka) 205 kg

Vnější rozměr lůžka 206×103 cm

Rozměr matrace 200×86 cm

elektrická specifikace
parametry Hodnoty

Vstupní napětí 220–240V AC 50–60 Hz

Maximální příkon max. 1,25 A, 320 VA

Třída ochrany Třída II

Bezpečnostní krytí IP X4


