
CARE DESIGN

SERIE AYLEEN
HOOG-LAAGBEDDEN





KWALITEIT 
EN VEIL IGHEID
De kleinere uitvoering van de Impulseserie biedt net zo 
veel flexibiliteit en veiligheid in combinatie met een zeer 
goede prijsprestatieverhouding. Met een veilige werklast 
van 180 kg overtuigen deze hooglaagbedden door hun 
grote stabiliteit. 

Alle bedden in deze serie voldoen natuurlijk aan de 
geldende veiligheidsrichtlijnen. Door toepassing van hoog
waardige materialen zijn onze producten bijzonder robuust 
en duurzaam.
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Het laagspanningssysteem biedt meer veiligheid voor bewoners en ver

plegend personeel. 

De elektrische functies op de handbediening zijn middels gebruik van 

de sleutelschakelaar op drie niveaus te blokkeren. Daarbij kan worden 

gekozen tussen verpleegmodus, blokkeermodus en bewonersmodus.

Dankzij ons kabelconcept heeft het bed alleen een aansluitstekker. 

De overige componenten kunnen op elk gewenst moment worden  

aangevuld.

INNOVATIEF  
AANDRIJVINGSCONCEPT

BEKNOPT OVERZICHT 

VAN DE BELANG

RIJKSTE PUNTEN

 ›  Laagspanningssysteem voor 
meer veiligheid van bewoners 
en personeel

 ›  Handbediening met selectieve 
blokkering van aanpassings
functies op drie niveaus voor 
individuele veiligheid

 ›  Eenvoudig kabelconcept om 
kabelkluwens te voorkomen

 › Besturing, voedingskabels en 
stroomstekkers onderhouds
vriendelijk verbonden via 
koppelingssysteem

UITBREIDINGSMODULE VOOR  

OPTIMALE A ANVULLING

 › Accu voor bediening van het bed zonder  
externe stroomvoorziening

 › Onderbedverlichting met schemersensor  
en bewegingsmelder

 › Leeslamp zonder extra netvoedings
transformator 
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Dankzij de transferpositie in combinatie met ons mobilise

rende bedhekkensysteem kan de gebruiker in en uitstap

pen op zithoogte.

Transferpositie

Verzorgingspositie

Autocontour *

* niet bij Ayleen 100

Doordat de verzorgingspositie kan worden ingesteld, kan 

het verplegend personeel aangenaam werken zonder de 

rug te overbelasten. Tijdens het verplegen biedt het veilig

heidssysteem aan de zijkant met half opstaande bedhekken 

extra veiligheid voor de bewoner en goede bereikbaarheid 

voor het verzorgend personeel.

Door de gelijktijdige verstelling van het rug en boven

beengedeelte wordt een comfortabele positie verkregen 

om rechtop tv te kijken, te lezen of een gesprek te voeren. 

De intelligente verstelprocedure met terugtrekking van de 

rugleuning voorkomt dat de bewoner in contact komt met 

de voorkant van het bed en vermindert tegelijk druk op het 

zitvlak.

POSITIECONCEPT MET 3 NIVEAUS

LIGCOMFORT

 ›  4Delig ligvlak met matrascompensatie 
volgens aanbeveling van de DBfK

 ›  Ergonomische verdeling van het ligvlak

 ›  Preventieve maatregelen tegen decubitus

 ›  Autocontourverstelling van rugleuning en 
beengedeelte voor aangenaam overeind 
komen voor de bewoner

 ›  Vier ligvlakvarianten voor elke behoefte
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Houten 
latten

Metalen 
raster

Comfort ABS

L IGVL AK VARIANTEN

Verzorgingspositie



VEIL IGHEID

 ›  Handbediening met geïntegreerde blokkeer
functie

 ›  Selectieve blokkering van verstelfuncties 
op drie niveaus voor individuele veiligheid 

COMFORT

 ›  Autocontourverstelling*

 ›  Eenvoudige bediening door directe 
toetsfuncties

 ›  Tijdsbesparing door gelijktijdige aanpassing 
van meerdere functies

* niet bij Ayleen 100
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GEÏNTEGREERDE
BEDVERLENGING

MOBILISEREND BEDHEKKENSYSTEEM

 ›  Complete beveiliging met 
vermindering van vrijheidsbe
perkende maatregelen

 ›  Modulair gebruik van twee of 
vier bedhekken, flexibel uit te 
breiden

 ›  Extreme stabiliteit op iedere 
bedhekhoogte

+

TR ANSFERPOSITIE

 ›  Anatomisch aangepaste bed
hek/ligvlakcombinatie

 ›  Optimaal in- en uitstappen 
met zitvlak op zithoogte

 ›  Bedhek aan hoofdeinde 
aangepast

 ›  Mobiliteitondersteunende 
bedhekpositie
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De geïntegreerde bedverlenging biedt een optimale flexibiliteit 

bij verlenging van het ligvlak met 10 cm zonder of 20 cm met 

matrasinleg. Daarbij ontstaat ook in de uitgetrokken positie geen 

gevaar voor schade of letsel. 

Het bed kan zonder gereedschap met twee vergrendelbouten 

worden verlengd. Het hoogwaardige glijlager garandeert ook in 

uitgetrokken positie een optimale stabiliteit.

In combinatie met ons mobiliserende bedhekkensysteem garan

deren wij dat volledig wordt voldaan aan IEC 60601252 met 

vermindering van vrijheidsbeperkende maatregelen (FEM) doordat 

wordt afgezien van extra protectoren.

›  Complete beveiliging met 
vermindering van vrijheidsbe
perkende maatregelen

›  Modulair gebruik van twee of 

+

TR ANSFERPOSITIE

 Anatomisch aangepaste bed

 Optimaal in- en uitstappen 
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AYLEEN 300

 › Intramurale zorg

 › Groot verstelbereik 
– maximale verpleeg
hoogte van 75 cm *

 › Comfortabele instap
hoogte van 35 cm *

 › Autocontourverstelling

 ›  Geschikt voor zieken
vervoer 

 › Verrijdbaar in iedere 
positiehoogte

 ›  Gemakkelijk te 
manoeuvreren

 ›  Wielen 360° zwenkbaar

 › Robuust onderstel
 ›  Centrale rem op 4 wielen 

met rechtuitfunctie
 ›  SoftLockremtechniek

MOBILITEITS
VOORDEEL

BETAALBAARHUISELIJK VEELZIJDIG

AYLEEN 400

 › Voor thuiszorg en 
intramurale zorg

 › Groot verstelbereik 
– maximale verpleeg
hoogte van 80 cm *

 › Comfortabele instap
hoogte van 40 cm *

 › Autocontourverstelling

 › Verrijdbaar in iedere 
positiehoogte

 ›  Gemakkelijk te 
manoeuvreren

 ›  Wielen 360° zwenkbaar

 ›  Eenwielblokkering

AYLEEN 100

 › Hooglaagbed

 ›  Groot verstelbereik 
– maximale verpleeg
hoogte van 78 cm *

 › Comfortabele instap
hoogte van 38 cm *

 ›  Veilige stabiliteit
 ›  Wielen in onbelaste stand 

(elektr. wielactivering)
 › Geen zichtbaar rem

mechanisme

Optioneel:

 › Mobiliteitondersteunende 
bedhekken

AYLEEN 200

 › Intramurale zorg

 ›  Groot verstelbereik 
– maximale verpleeg
hoogte van 78 cm *

 › Comfortabele instap
hoogte van 38 cm *

 › Autocontourverstelling

 ›  Verrijdbaar in iedere 
positiehoogte 

 ›  Gemakkelijk te 
manoeuvreren

 ›  Wielen 360° zwenkbaar

 › Robuust onderstel
 › Centrale rem op assen 

vanaf beide zijden 
intuïtief te bedienen (aan 
binnenzijde)

 ›  SoftLockremtechniek

SERIE AYLEEN

GROOT ASSORTIMENT 

MEUBELS EN ACCESSOIRES

Als u vragen hebt over ons assortiment meubels en 
accessoires, zijn onze medewerkers u telefonisch 
graag van dienst. 

U vindt ook meer informatie en kunt een catalogus 
aanvragen op onze website via www.malsch.nl.

* gemeten aan de bovenkant van het ligvlak



Ayleen 100 200 300 400

Onderstel

Wielcoating met wielvergrendeling via assen x • x x

Standaard met elektrische wielactivering • x x x

Centrale rem op 4 wielen met rechtuitfunctie x x •

Dubbele wielen van 50 mm met rubberbekleding • • x x

Dubbele wielen van 100 mm x x • •

Wielen van 125 mm x x

Comforteigenschappen

Autocontour x • • •

Bedhek

Doorlopend bedhek • • • •

Enkelzijdig gedeeld bedhek

Mobiliserend bedhekkensysteem

Uitbreidingsmogelijkheden

Geïntegreerde bedverlenging

Beddengoedhouder (alleen in combinatie met geïntegr. bedverlenging)

Ligvlak

Houten latten

Metalen raster • • • •

Comfort

ABS

Technische specificaties

Verzorgingspositie 78 cm 78 cm 75 cm 80 cm

Transferpositie 38 cm 38 cm 35 cm 40 cm

Veilige werklast 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg

Buitenafmetingen 100 x 206 cm 100 x 206 cm 100 x 206 cm 100 x 206 cm

Ligvlak 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

Verstelfuncties

VEIL IGHEID IN DE AYLEENSERIE

Richtlijn medische hulpmiddelen 
93/42/EEG

Verstelbare hoog-laagbedden 
IEC 1970 / IEC 60601252

Medische elektrische toestellen 
IEC 606011

Elektromagnetische compatibiliteit 
IEC 6060112

• standaard  optioneel x niet beschikbaar 

+



COMBINATIEPRINCIPE 
BEDFRONTEN

INDIV IDUALITEIT

Met onze bedfronten 
bieden wij u volledige keu
zevrijheid bij de samenstel
ling en vormgeving van uw 
bedden. 

Binnen een serie kunt u 
naar hartelust zelf elemen
ten combineren. Op die 
manier kunt u uit onze 4 
series 28 verschillende 
designs samenstellen.

In combinatie met een 
passend dessin geeft u uw 
bed een unieke stijl.

+

SERIE V450 SERIE V470 SERIE V480
Variant 1 – hoog/open
Variant 2 – hoog/gesloten
Variant 3 – laag/gesloten

Variant 1 – hoog/open
Variant 2 – hoog/gesloten
Variant 3 – laag/gesloten

Variant 1 – hoog/open
Variant 2 – hoog/gesloten
Variant 3 – laag/gesloten

SERIE V490

MODEL V408

MODEL V404

Variant 1 – hoog/open
Variant 2 – hoog/gesloten
Variant 3 – laag/gesloten



DESSINS*

Schönau lariks wit

Esdoorn honing

Bavaria beuken

Kersen

Mainau berken

Ferrara eiken lichtnaturel

Kersen Romana

Elzen

Lakeland acacia licht

Beuken naturel

Dijon noten naturel

Bardolino eiken naturel

Eiken lichtnaturel

Merano naturel

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Op verzoek combineren wij optioneel twee 
dessins en bieden daardoor volledige flexibiliteit 
bij aanpassing aan een bestaand 
interieur 

Naast onze standaarddessins 
kunt u tegen meerprijs nog talloze 
speciale dessins selecteren.

* optionele dessins



Betten Malsch GmbH
Rohbergstr. 9 | D36208 Wildeck
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100
Fax: +49 (0)6626 / 915 116
Email: info@bettenmalsch.de bettenmalsch.com
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CER TIFICATECER TIFICATECER TIFICATE
DIN EN ISO 9001:2008

Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished 
and is certi� ed in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Certi� cate registration No.  73 100 1297

Audit report No.   4265 0605  First certi� cation 2004-07-21

Certi� cate valid from 2013-10-01 to 2016-09-30

scope:

PAGE 1 OF 1. 
This certi� cation was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT auditing and certi� cation procedures and is subject to

regular surveillance audits. Veri� able under www.tuev-club.de. Original certi� cates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Certi� cation body of  TÜV Hessen

– Head of Certi� cation body –D-ZM-14137-01-00

Manufacturing and distribution of 
clinic- and health care bed systems, room furnishing

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9

D-36208 Wildeck - Obersuhl

CER TIFICATECER TIFICATECER TIFICATE
DIN EN ISO 14001:2009

Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished 
and is certi� ed in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Certi� cate registration No.  73 104 1297

Audit report No.   4265 0605  First certi� cation 2013-10-01

Certi� cate valid from 2013-10-01 to 2016-09-30

scope:

PAGE 1 OF 1. 
This certi� cation was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT auditing and certi� cation procedures and is subject to

regular surveillance audits. Veri� able under www.tuev-club.de. Original certi� cates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Certi� cation body of  TÜV Hessen

– Head of Certi� cation body –D-ZM-14137-01-00

Manufacturing and distribution of 
clinic- and health care bed systems, room furnishing

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9

D-36208 Wildeck - Obersuhl


