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Descrição: Economic II- Cama Articulada Elétrica de Elevação e inclinação, 4 secções com cabeceiras e 

peseiros em madeira, estrado em ripas de madeira, guardas laterais em madeira  e pendural. Dimensões 

de estrado: 200x90cm 

Cama Articulada Elétrica de Elevação Economic II Burmeier 

Qualidade e durabilidade 

Cama Articulada Elétrica de Elevação Economic II Burmeier 
é uma cama resistente construída para resistir aos rigores 
do cuidado da enfermagem diária. Os componentes de alta 
qualidade utilizados no fabrico tornam este modelo num 
produto com muita durabilidade, robusto e com baixa 
manutenção, por sua vez vai reduzir significativamente os 
custos com manutenção. 

A montagem pode ser efetuada por uma só pessoa 

Cama Articulada Elétrica de Elevação Economic II Burmeier foi concebida para oferecer ao cliente um bom 
preço/qualidade, mas este objetivo não foi à custa de materiais ou de projetos. O uso intransigente de 
materiais de alta qualidade é uma caraterística da filosofia da empresa BURMEIER. A montagem e 
desmontagem pode ser efetuada por uma só pessoa sem recorrer a ferramentas - é tudo uma questão de 
minutos. Sistema desdobrável, ocupa um espaço reduzido em termos de armazenagem e mais económico 
em termos de custos de transporte. 

 
 

Altura de segurança entre a superfície do 
estrado e a parte superior da barra da guarda 
lateral de proteção: aprox. 38 cm  

Colchões e sistemas de prevenção de escaras até 
uma altura máxima de 16 cm podem também ser 
utilizados sem a necessidade de alterar a altura 
das guardas laterais. Em muitos casos, as 
extensões de altura são dispendiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referência: 51.0714.33 
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