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COMBIMATRAS FIGARO FR

De Combimatras Figaro FR matras
is opgebouwd uit zeer hoogwaardig PUzachtschuim. De matraskern is aan een zijde
te gebruiken. De beiden schuimlagen zijn
brandvertragend (BS5852 Crib5).

EIGEN BEDRUKKING

Het hoogwaardig

schuim garandeert:

1

Een langere levensduur

2

Optimale ondersteuning

3

Drukverdeling

4

Ventilatie

Deze matras is ook geschikt voor zwaardere
personen.

PU-ZACHTSCHUIM

Het IC-doek is bestand tegen reinigingen ontsmettingsmiddelen. Tevens is dit doek
bestand tegen MRSA en andere bacteriën en is
schimmelwerend. Het doek is vlamvertragend,
Crib5.

Traagschuim VC 52 / 22

IC-DOEK

Voorzien van waslabel
met tracking

Koudschuim CMHR 50 / 36

1

2

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

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

systeem.

Elke standaard lengtemaat heeft een

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

EIGENSCHAPPEN MATRASHOES

EIGENSCHAPPEN MATRASKERN

P

Optimaal druk verlagend
Duurzaam
Brandvertragend

Hoogwaardig schuim
Optimale lucht- en
vochtregulatie

De matraskern is opgebouwd uit een toplaag en
onderlaag. De onderlaag bestaat uit koudschuim CMHR 50 / 36 ,
de bovenlaag bestaat uit traagschuim VC 52 / 22.
Voor meer
informatie en alle
specificaties
over de toplaag en
onderlaag

Eenvoudig schoon te maken
met water en zeep

De maten kunnen naar uw eigen wensen
worden aangepast.
De dikte voor de toplaag (traagschuim)
is 5 cm. De dikte voor de onderlaag
(koudschuim) is 10 cm.

Bedrukt met het Stiegelmeyer logo
Gestikte hoes
3

4

DRUKVERDELING

BESTELLEN, OFFERTE AANVRAGEN?

Dankzij de unieke eigenschappen van
het Celcius

CM Visco Elastic

foam vormt het traagschuim zich naar

uw lichaamscontouren. Hierdoor wordt
uw gewicht goed verdeeld over het
contactoppervlak. Het resultaat hiervan is dat
het Combimatras Figaro FR zo veel mogelijk
drukpunten uitsluit. U hoeft tijdens de
nachtrust minder van houding te veranderen.
Deze situatie draagt bewezen bij aan een
diepere slaap.
Doordat er nagenoeg geen drukpunten zijn
zorgt het Combimatras Figaro FR voor een

GEINSPIREERD? Het Combimatras Figaro FR is
makkelijk te bestellen via onze website.

In alle maten
leverbaar!

Dankzij de perfecte drukverdeling
werkt het matras decubitus
preventief.

onverstoorde doorbloeding.
Daarom wordt dit type matras gebruikt
in ziekenhuizen en verpleeghuizen ter
voorkoming van doorligwonden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Densiteit bovenlaag:
Densiteit onderlaag:
Indrukkingshardheid:

50 kg/m ³
50 kg/m ³
(40%) / 70 N en 145 N

Voor meer
informatie
en alle
technische
specificaties

Gebruik de QR code om gemakkelijk en snel de offerte
pagina voor het Combimatras

Figaro FR te openen!
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