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Plejesengen TIMMY er beregnet til børn med svært 
fysisk handicap eller multihandicap, som ikke selv kan 
sætte sig op, og som forflyttes vha lift. 

Den farvede version af sengen med farvede tremmer 
og acrylglasruder med dyremotiver på stimulerer syns-
sansen og fantasien.

TIMMY findes i to versioner. TIMMY 1 har en senge-
hesthøjde på 65 cm, TIMMY 2 på 43 cm. Alle fire senge-
sider kan uafhængig af hinanden sænkes halvvejs eller 
helt ned. Dette giver optimal adgang til barnet, også fra 
hovedgærde og fodende.

Også svært handicappede børn som er afhængig af fx 
en respirator kan plejes optimalt i denne seng.

Muligheden for to aftagelige stolper (ekstraudstyr) 
betyder, at sengen også kan bruges som terapibriks 
(fysio terapi, Doman mm.). TIMMY 1s liggeflade kan 
højdeindstilles fra 80 cm til 120 cm, TIMMY 2s fra 62 
cm til 102 cm.

Indstillingsmulighederne giver en god arbejdshøjde for 
terapeuter eller forældre. Ønskes sengen leveret uden 
hjul, reducerer højdeangivelserne sig med 13 cm.

Skal TIMMY bruges i kombination med en gulvlift, skal 
den forsynes med 16,5 cm bremsehjul.

Sengens maksimale brugervægt er 150 kg og dermed 
kan den som regel bære både et barn og en voksen.

Et overblik over TIMMY

• Fire uafhængig af hinanden sænkbare sidegitre
• Elektrisk trinløs højdeindstilling giver behagelig pleje- og terapihøjde
• Bremsehjul giver fleksibilitet (fx ved rengøring)
• Sidegitrene er sikret med træpinde
• Træets overflade er behandlet med savl- og svedresistent lak jvf. DIN 71-3 (sikkerhed af 

legetøj)
• Sengene er fremstillet i massivt træ – det fløjlsbløde finish føles varmt og behageligt
• Patientvægt op til 150 kg
• Funktionelt tilbehør
• Solid håndværksmæssig kvalitet sikrer stabilitet, sikkerhed og lang levetid
• Fire standardliggemål: 140x70 cm, 170x90 cm, 200x90 cm og 200x100 cm
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Tilbehør

Standard tilbehør Bremsehjul plast 13,5 cm
 Madras KM3

Optional tilbehør Latexmadras KM1
 Antidekubitusmadras
 Madras isyet kunstlæder KM4
 Blødskummadras KM5
 Vojta-Madras KM6
 Inkontinensbetræk
 Terapi-topmadras
 Massiv træbund
 Aftagelig stolpe, (maks. 2 stk, enten 

diagonal overfor hinanden eller i en 
kort ende)

Bremsehjul plast 16,5 cm
Bremsehjul plast 10 cm
Bremsehjul plast 7,5 cm
Polstring
Acrylglasbeklædning på tremmerne
Madrasholdere
Opretter
Stativ til ophæng af legetøj
Himmel
Podium/trin

TIMMY 1 TIMMY 2

Sidegitterhøjde 65 cm 43 cm

Indvendig/udvendig mål

 140x70 / 158x87 cm

170x90 / 188x107 cm

200x90 / 218x107 cm

200x100 / 218x117 cm

Højde i alt inkl. hjul  
(13,5 cm)

132,5 cm 98,5 cm

Liggehøjde  
målt fra gulv til overkant 
madras inkl. hjul (13,5 cm)

min. 80 cm 
max. 120 cm

min. 62 cm
max. 102 cm

Teknisk dataSengebunde

KR5

KR6

KR7

KR8
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plejeseng TIMMY I natur plejeseng TIMMY I farver 200/90

plejeseng TIMMY I farver 200/90 plejeseng TIMMY I farver 200/90

min TIMMY II farve (ral 5015) plejeseng TIMMY II junior farve 140/70

Her ses et lille udsnit af de mange kom-
binationsmuligheder. Rekvirer udførligt 
katalog ved at skrive eller ringe til os.
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plejeseng TIMMY I natur 200/90 plejeseng TIMMY I natur 200/90

plejeseng TIMMY I natur 200/90


