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2 ACCESSOIRES EN OPTIES

BEDHEKKEN, VERHOGINGEN EN HOEZEN

ACCESSOIRES EN OPTIES 

3000 8000

3/4 bedhekken met 3 stangen AC 552-00025

3/4 bedhekken met 4 stangen AC 552-00028 552-00028

Gewatteerde bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken met 3 of 4 stangen AC 9056-F

Dik schuimbeklede bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken met 3 of 4 stangen AC 554-00008

Gewatteerde bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken met 4 stangen AC 9056-G 9056-G

Dik schuimbeklede bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken met 4 stangen AC 554-00005 554-00005

Steun ten behoeve van de gap filler/ opvulling voor ruimte naast 3/4 bedhekken OP 554-00030
551-00061*
551-00062*
551-00063*

3/4 uitneembare bedhekken, 3 stangen

3/4 uitneembare bedhekken, 4 stangen

• 3/4 bedhekken, makkelijk te bedienen, 3 stangen
• Uitneembaar zonder gereedschap
• Hoogte vanaf bedbodem: 11 tot 38 cm

Deze accessoires en opties worden verkocht per set van twee stuks.
 
* Afhankelijk van de bedbreedte

• 3/4 bedhekken, makkelijk te bedienen, 4 stangen
• Uitneembaar zonder gereedschap
• Hoogte vanaf bedbodem: 17 tot 49 cm

Bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken

Dik schuimbeklede bedhekbeschermhoes voor 3/4 uitneembare bedhekken met 
3 of 4 stangen  

• Bedhekbeschermhoes voor 3/4 bedhekken, 3 stangen
• Gemaakt van wasbare gewatteerde stof
• Deze beschermhoes wordt door middel van een rits vastgemaakt en zijn 

inclusief openingen die toegang geven tot de bediening van de bedhekken

• Beschermhoes voor 3/4 bedhekken in grijze stof 
• De dikke schuimbeklede hoes is wasbaar 
• Deze beschermhoes wordt door middel van riempjes vastgemaakt
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3000 3500 6000 8000

Gap filler/ opvulling voor ruimte naast 3/4 bedhekken AC 554-00026 554-00027

Bedhekbeschermers voor tweedelige bedhekken AC 9058-J

Houten zijpanelen voor montage op onderstel AC 55400-J 55400-J

Houten zijpanelen voor montage op onderstel bij driedelig bedhek OP x

Houten zijpanelen voor montage op onderstel bij driedelig bedhek OP x

Gap filler/ opvulling voor ruimte naast 3/4 bedhekken 

Houten zijpanelen voor MMO 3000 en MMO 8000 uitvoering

• HPL opvulling voor ruimte naast 3/4 bedhekken met 3 of 4 stangen
• Op elke zijkant van het bed te plaatsen

• De afneembare houten zijpanelen zijn op het onderstel te plaatsen
• Keuze uit verschillende kleuren

Bedhekbeschermhoezen voor tweedelige bedhekken

• Wasbare bedhekbeschermhoezen voor tweedelige bedhekken
• Deze beschermhoezen worden door middel van een rits vastgemaakt en zijn 

inclusief openingen die toegang geven tot de bediening van de bedhekken

Houten zijpanelen voor MMO3500 uitvoering

Deze accessoires en opties worden verkocht per set van twee stuks
 
AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie met een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)
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BEDHEKKEN, VERHOGINGEN EN HOEZEN

L x H (cm) 3000 3500 8000 TWIN & SINGLE

Bedhekverhogers voor driedelige bedhekken + 9 cm AC 9054-B

Bedhekverhoger voor 1 deel van de driedelige bedhekken + 9 cm AC x

Doorlopende houten bedhekken met 2 spijlen AC 55401-EF 55401-EP

Bedhekbeschermhoezen voor doorlopende houten bedhekken met 2 spijlen AC 554-00018 554-00018

Bedhekverhogers voor doorlopende houten bedhekken met 2 spijlen + 9 cm AC 554-00033

Bedhekbeschermhoezen voor driedelige bedhekken AC 9054-B 9054-B

Bedhekverhogers voor doorlopende houten bedhekken met 2 spijlen

• Bedhekverhogers kunnen handmatig worden bevestigd aan doorlopende 
houten bedhekken met 2 spijlen

Bedhekbeschermhoezen voor driedelige bedhekken

Bedhekverhogers voor driedelige bedhekken

• Gewatteerde bedhekbeschermhoezen voor driedelige bedhekken
• Gemaakt van wasbare gewatteerde stof
• Deze hoezen worden door middel van een ritssluiting vastgemaakt en zijn 

inclusief openingen die toegang geven tot de bediening van de bedhekken

• Bedhekverhogers, met zijbekleding kunnen handmatig bevestigd worden aan 
driedelig bedhek

• Gemaakt van wasbare gewatteerde stof
• Deze beschermende verlengstukken worden door middel van een rits 

vastgemaakt

Bedhekbeschermhoezen voor doorlopende houten bedhekken

• Gewatteerde bedhekbeschermhoezen voor doorlopende houten bedhekken met 
twee spijlen

• Gemaakt van wasbare gewatteerde stof
• Deze hoezen worden door middel van riempjes vastgemaakt en zijn inclusief 

openingen die toegang geven tot de bediening van de bedhekken

Deze accessoires en opties worden verkocht per set van twee stuks.
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WANDPANELEN VOOR HOOFDEINDEN

Hoofdeind 'Classic', éénpersoons

Hoofdeind gewatteerd 'Soft', éénpersoons

Hoofdeind 'Prestige' gewatteerd motief, houten omlijsting,
éénpersoons

Hoofdeind 'Classic', tweepersoons

Hoofdeind gewatteerd 'Soft' , tweepersoons

Hoofdeind 'Prestige' gewatteerd motief, houten omlijsting,
tweepersoons

• Klassiek wandpaneel met voetensteun, in melamine
• Keuze uit verschillende kleuren
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en het is niet nodig 

om het aan de muur te bevestigen

• Klassiek wandpaneel met voetensteun, in melamine
• Keuze uit verschillende kleuren
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en het is niet nodig 

om het aan de muur te bevestigen

• Zacht wandpaneel met voetensteun bekleed met gecoat textiel
• Keuze uit verschillende kleuren
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en het is niet nodig 

om het aan de muur te bevestigen

• Zacht wandpaneel met voetensteun bekleed met gecoat textiel
• Keuze uit verschillende kleuren
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en het is niet nodig 

om het aan de muur te bevestigen

• 'Prestige' gewatteerd wandpaneel met voetensteun bekleed met 
textiel en houten omlijsting

• Keuze uit verschillende kleuren 
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en hoeft niet te 

worden bevestigd op de muur

• 'Prestige' gewatteerd wandpaneel met voetensteun bekleed met 
textiel en houten omlijsting

• Keuze uit verschillende kleuren 
• Het wandpaneel is onafhankelijk van het bed en hoeft niet te 

worden bevestigd op de muur

L x H (cm) TWIN & SINGLE

Wandpaneel voor hoofdeind 'Classic', éénpersoons 120 x 123 CL 558-LA

Wandpaneel voor hoofdeind 'Classic', tweepersoons 220 x 123 CL 558-MA

Wandpaneel voor hoofdeind gewatteerd 'Soft', éénpersoons 120 x 123 SO 558-LB

Wandpaneel voor hoofdeind gewatteerd 'Soft', tweepersoons 220 x 123 SO 558-MB

Wandpaneel voor hoofdeind 'Prestige' gewatteerd motief, houten omlijsting,  éénpersoons 120 x 123 PR 558-LC

Wandpaneel voor hoofdeind 'Prestige' gewatteerd motief, houten omlijsting, tweepersoons 220 x 123 PR 558-MC

CL : CLASSIC 
SO : SOFT
PR : PRESTIGE
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PANELEN VOOR HOOFD- EN VOETEINDEN

Type C  
metalen handgreep

• Metalen handgreep en houten zijbalken 
• Kleur naar keuze

Type B 

• Paneel met metalen handgreep
• Kleur naar keuze

Type D 

• Metalen handgreep, aluminium zijbalken 
met HPL plaatwerk

• Kleur naar keuze

Type A

• Standaard paneel
• Kleur naar keuze

Type C  
houten handgreep

• Houten handgreep en houten zijbalken
• Kleur naar keuze

L x H  (cm) 3000 3500 8000

Type A 99,8 x 63,5 AC 55205-GF 55201-GG

Type B 99,8 x 63,4 AC 55205-IF 55201-IG

Type C, metalen handgreep 99,8 x 63,4 AC 55205-KF 55201-KG 55201-KGPF

Type  C, houten handgreep 99,8 x 63,4 AC x x

Type D 99,8 x 50,6 AC 55205-MF 55201-MG
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Type T

• Standaard paneel
• Kleur naar keuze

Types Arcade

• Metalen frame met plaatwerk
• Stootbuffers passend bij type bed
• Kleur naar keuze

Bekleed paneel

• Bekleed paneel, overtrokken met textiel 
• Kleur naar keuze

Type B2

• Massief houten paneel met metalen 
handgreep 

• Kleur naar keuze

L x H (cm) 3000 3500 6000 8000

Type T 99,8 x 40 AC 55205-FF

Type B2 99,8 x 40 AC 55205-JF

Bekleed paneel (1) 99,8 x 45
(2) 99,8 x 62

AC x

Type PE 86,1 x 52,6 AC 55201-BJ

Type Arcade 88 x 45
117,5 x 53,6

AC 55201-EGPF

Type PE

• Uitneembaar zonder gereedschap 
• Paneel van polyethyleen
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SAMENSTELLING ONDERSTEL BED

SAMENSTELLING RUGSTEUNVERSTELLING

ScheidingskitCPR - ontkoppeling van rugleuning met behulp van 
handgreep

Ontkoppeling van rugleuning met behulp van 
veiligheidspin

3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Onderstel met multidirectionele wielen en stuurwielen ø 75-100 mm OP 56111-FM 56111-GM

Onderstel met multidirectionele wielen en stuurwielen ø 100-100 mm OP 56111-FO 56111-GO

Onderstel met multidirectionele wielen ø 75 mm OP 56111-FL 56111-GL

Onderstel met multidirectionele wielen ø 100 mm OP 56111-FN 56111-GN 56111-LN 56111-PQ

Onderstel met stuurwielen ø 100 mm -1 anti-statitsch OP 56111-PT

CPR - ontkoppeling van rugleuning met behulp van handgreep OP 56141-FA 56141-GA 56141-PG

Ontkoppeling van rugleuning met behulp van veiligheidspin OP 56141-FB 56141-GB

Scheidingskit AC 55402

Onderstel met multidirectionele wielen en 
stuurwielen ø 75-100

• Rem te activeren met voetpedaal

Onderstel met multidirectionele wielen en 
stuurwielen ø 100-100

• Rem te activeren met voetpedaal

Onderstel met stuurwielen  
ø 100

Onderstel met multidirectionele wielen
ø 75

• Kit om twee bedden te scheiden in  
2 eenpersoonsbedden TS101 of TS102

1

1

3

3

2

2

4

4

• Rem te activeren met voetpedaal
• Bediening multidirectionele wielen aan 

hoofdeinde

• Rem te activeren met voetpedaal
• Bediening multidirectionele wielen aan 

hoofdeinde
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SAMENSTELLING  GEINTEGREERDE  BEDVERLENGING

NACHTVERLICHTING EN ACCU

Bedbodem met bevestiging van 3/4 bedhekken (MMO3000) met bedverlenging aan 
voeteneind

Uit-bed-stap verlichting onder bed Accu

Bedbodem met driedelige bedhekken (MMO3500) met bedverlenging aan 
voeteneind

L x H  (cm) 3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Bedbodem met bevestiging van 3/4 bedhekken (MMO3000) met 
bedverlenging aan voeteneinde verlenging : + 18 cm OP 56131-FO

Elektrische bovenbeenverstelling en manuele onderbeenverstelling OP 56151-FD 56151-GD 56151-PJ

Bedbodem met driedelige bedhekken (MMO3500) met bedverlenging 
aan voeteneinde verlenging : + 18 cm OP 56131-GL

Uit-bed-stap verlichting onder bed OP 56121-B 56121-B 56121-B 56121-B

Accu OP 56121-C 56121-C 56121-C 56121-C 56121-C

* zie specificaties handbedieningen

AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie met een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)

• Met nachtverlichting onder het bed is het voor de gebruiker mogelijk om zich te 
oriënteren in het donker

• Minimaliseert het valrisico en bevordert het veiligheidsgevoel

• Compacte grote capacteit accu met geïntegreerde oplader en opbergvak voor kabels
• Voldoet aan alle veiligheidseisen
• Bij lage accuspanning geeft de control box een geluidssignaal en is een indicatie 

zichtbaar op de handbediening*
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L x H (cm) 3000 3500 6000 8000

Stootbumper ** AC 551-00057 551-00078

Stootbumper voor bed met interne bedverlenging ** AC 551-00079

Afstandhouder zijwaarts + 3,5 cm AC 556-00022 556-00022

Afstandhouder (lengterichting) + 13,5 cm AC 556-00024 556-00024

Telescopische afstandhouder (lengterichting) verlenging : + 10 cm AC 56181-E 56181-E 56181-E 56181-E

AFSTANDHOUDERS EN STOOTBUMPERS

Stootbumper op de vier hoeken

Zijwaartse afstandhouder

Telescopische afstandhouder (lengterichting)

Afstandhouder (lengterichting)

• Stootbumper bevestigd op hoek van hoofd- en 
voeteneind

• Afstandhouder (lengterichting) voor stuurwielen  
Ø75 mm

 

Deze accessoires en opties worden verkocht per set van twee stuks, tenzij anders aangegeven.

** Verpakt per 4 stuks
 
AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie met een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)
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L x H x D (cm) 3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Papegaai met verlengbare handgreep 85,6 x 137 x 4 AC 551-00042 551-00042 551-00042 551-00042

Papegaai met verlengbare handgreep door middel van 
oprolmechanisme 85,6 x 137 x 4 AC 551-00039 551-00039 551-00039 551-00039

Draaibare papegaai met verstelbare handgreep door middel van  
oprolmechanisme 85,6 x 137 x 4 AC 551-00049 551-00049 551-00049 551-00049

Versterkte dubbele papegaai met verstelbare handgreep 85,6 x 137 x 51 AC 551-00064

PAPEGAAIEN

Papegaai met verlengbare handgreep 
door middel van oprolmechanismePapegaai met verlengbare handgreep

• Papegaai met verlengbare 
handgreep door middel van een 
band

• Te plaatsen links en rechts bij het 
hoofdeinde

• Maximale belasting 75 kg

• Papegaai met verlengbare handgreep 
door middel van oprolmechanisme

• Te plaatsen links en rechts bij het 
hoofdeinde

• Maximale belasting 75 kg

AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie van een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)

Draaibare papegaai met verstelbare 
handgreep door middel van 
oprolmechanisme

Versterkte dubbele papegaai met 
verstelbare handgreep

• Draaibare papegaai met 
verstelbare handgreep door 
middel van oprolmechanisme

• Te plaatsen links en rechts bij het 
hoofdeinde

• Maximale belasting 75 kg

• Versterkte dubbele papegaai 
met verstelbare handgreep

• Te plaatsen links en rechts bij het 
hoofdeinde

• Maximale belasting 75 kg
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ACCESSOIRES

Rek voor accessoires, vaste montage aan bed Rek voor accessoires

• 2 haken• 4 haken

L x H x D (cm) 3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Rek voor accessoires (vaste montage) OP 556-00025 556-00025

Rek voor accessoires AC 556-00023

Linnenhouder + 15 cm OP 56194-D 56194-D 56194-D

Flexibele houder voor bedrade handbediening 1,6 x 57 x 1,6 AC 551-00075 551-00075 551-00075 551-00075

Flexibele houder voor draadloze handbediening AC 580-000054 580-000054 580-000054 580-000054

Ondersteuning van infrarood handbediening AC 551-00048 551-00048 551-00048 551-00048 551-00048

AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie van een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)

• Linnenhouder voor onder het bed.  
Met één hand in- en uit te schuiven.

• Maximale belasting 15 kg

Linnenhouder

 

Flexibele houder voor handbediening Flexibele houder voor draadloze handbediening
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L x H x D (cm) 3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Gebogen infuuspaal, te plaatsen aan het hoofd- en voeteneind 1,6 x 130 x 1,6 AC 571-00019 571-00019 571-00019 571-00019

Rechte infuuspaal, te plaatsen aan het hoofdeind 2,5 x 130 x 2,5 AC 551-00043 551-00043 551-00043 551-00043 551-00043

Rechte infuuspaal, te plaatsen aan het hoofd- en voeteneind 1,6 x 130 x 1,6 AC 551-00046

Telescopische gebogen infuuspaal, te plaatsen aan het hoofdeind
2,5 x 113  
à 146 x 2,5

AC 551-00030 551-00030 551-00030 551-00030 551-00030

Telescopische gebogen infuuspaal, te plaatsen aan het hoofd- en 
voeteneind

2,5 x 113 
à 146 x 2,5

AC 551-00047 551-00047 551-00047 551-00047

• Gebogen infuuspaal
• 2 haken
• Te plaatsen aan het hoofd- en voeteneind

Gebogen infuuspaal

• Rechte infuuspaal
• 2 haken
• Te plaatsen aan het hoofdeind

Rechte infuuspaal

• Telescopische gebogen infuuspaal
• 4 haken
• Te plaatsen aan het hoofd- en voeteneind

Telescopische gebogen infuuspaal

INFUUSPALEN
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Nursing box, 5 functies

Magnetische sleutel

Kabelboom voor 2 of 3 
afstandsbedieningen

Handbediening voor gebruiker, 3 functies Handbediening voor gebruiker, 5 functies

HANDBEDIENINGEN

Flexibele arm met handbediening voor gebruiker, 
3 functies

Infrarood handbediening, 5 functies

3000 3500 6000 8000 TWIN & SINGLE

Magnetische sleutel AC x x x x

Bedrade handbediening voor gebruiker, 3 functies AC x x x x

Bedrade handbediening voor genruiker, 4 functies AC 56171-A 56171-A 56171-A 56171-A 56171-A

Bedrade handbediening voor gebruiker, 5 functies AC 56171-B 56171-B 56171-B 56171-B 56171-B

Flexibele arm met handbediening voor gebruiker, 3 functies AC 56171-D 56171-D 56171-D 56171-D 56171-D

Nursing box, 5 functies AC 56171-E 56171-E 56171-E 56171-E 56171-E

Infarood handbediening, 5 functies AC 551-00036 551-00036 551-00036 551-00036 551-00036

Ontvanger voor infrarood handbediening AC 56171-C 56171-C 56171-C 56171-C 56171-C

Kabelboom voor 2 of 3 handbedieningen AC KIT-01 KIT-01 KIT-01 KIT-01 KIT-01

Ontvanger 
infrarood 
handbediening
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Bedkantelaar

• Ergonomische bedkantelaar voorzien van 80 mm 
beremde wielen

TRANSPORT VAN BEDDEN

3000 3500 6000 8000

Adapter voor bedkantelaar AC 980-000101 980-000102 980-000103 980-000107

Bedkantelaar AC 980-000100 980-000100 980-000100 980-000106

AC : ACCESSOIRE (het product kan besteld en gemonteerd worden bij de klant. De accessoire kan los worden besteld.)
OP : OPTIE (het product moet besteld worden in combinatie met een MMO bed. De optie is bevestigd aan het bedframe van het MMO bed.)



Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare 
T. 088 2080 200 | E. info@joerns.nl 


