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BASISMATRAS BASILEO

De Basismatras Basileo is geprofileerd
en kan aan beide zijdes gebruikt worden. Dit
matras is uitstekend als zorgmatras inzetbaar
ter preventie van decubitus.

EIGEN BEDRUKKING

Het hoogwaardig

De hoes is voorzien van een L-rits, die
gemakkelijk te openen is.

schuim garandeert:

1

Een langere levensduur

2

Optimale ondersteuning

3

Comfort

4

Ventilatie

Speciale eigenschappen:
Het matras is bedrukt met het
Stiegelmeyer logo.
Het matras en de hoes zijn voorzien van

PU-ZACHTSCHUIM
Koudschuim

Het IC-doek is bestand tegen reinigingsen ontsmettingsmiddelen. Tevens is dit doek
bestand tegen bacterie- en schimmelwerend.
Het doek is brandvertragend (Crib5).

CMHR 55 M UF

IC-DOEK

Voorzien van
tracking

1

2

een tracking

systeem.

Elke standaard lengtemaat heeft een

eigen kleur rits, i.v.m. herkenbaarheid.

EIGENSCHAPPEN MATRASHOES

EIGENSCHAPPEN MATRASKERN

P

Optimale ondersteuning
en drukverdeling
Duurzaam
Brandvertragend

Hoogwaardig schuim
Optimale lucht- en
vochtregulatie
Anti-bacterieel behandeld

De matraskern is 2x CNC gesneden uit de kwaliteit CMHR
55 M UF. Dit brandvertragend medium HR schuim is behandeld
met Ultra Fresh.
Voor meer
informatie en alle
specificaties
over het schuim

Eenvoudig schoon te maken
(Zie wasvoorschriften)

De maten kunnen naar
uw eigen wensen worden
aangepast.
De dikte van de matraskern
is 15 cm.

Bedrukt met het Stiegelmeyer logo
Gestikte hoes
3

4

ULTRA FRESH

BESTELLEN, OFFERTE AANVRAGEN?

Door de Ultra-Fresh antimicrobiële
behandeling heeft het schuim uitstekende

antibacteriële en antifungale

eigenschappen en zorgt voor bescherming
tegen de groei van ongewenste microben.
Studies hebben aangetoond dat UltraFresh behandelingen ook effectief zijn

GEINSPIREERD? Het Basismatras Basileo is
makkelijk te bestellen via onze website.

tegen huisstofmijt. Het matras blijft fris,

hygiënisch en geurvrij.

In alle maten
leverbaar!

Het is eenvoudig en veilig! Dankzij strenge
testprocedures voldoet Ultra Fresh aan de
internationale regelgevende richtlijnen over

veiligheid en werkzaamheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Densiteit:
Indrukkingshardheid:
Hardheid:
Brandvertragend:		
Anti bacterieel behandeld:

55 kg/m ³
120 N bij 40%
3,7 kPa
BS 5852 Crib 5
Ultra Fresh

Voor meer
informatie
en alle
technische
specificaties

Gebruik de QR code om gemakkelijk en snel de

offertepagina voor het Basismatras
Basileo te openen!
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