
victory  

              victory  faia/aço                            210cm                98cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º
            

58 CM 3 VT FA MN 

victory faia / aço
58 CM 3 VT FA MN

VICTORY, linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clinicas, lares, 
unidades de cuidados continuados.
Estrutura em aço epoxy  60 x 30 x 1,5mm. Somier tripartido com 3 corpos articulados e um fixo, com réguas em 
polímero de fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem  riscos bacteriológicos.
Linha modular, permite converter uma cama manual em cama elétrica ou em cama com carro de elevação, 
consoante as necessidades do utilizador.
Com 4 opções de cabeceiros/peseiros (aço/faia; faia; faia plus; faia maciça) ou estético fecho de somier.
Com 4 opções de patas (fixas; reguláveis em altura; com rodas; com rodas e reguláveis em altura).

victory

victory 
manual

manual 

Leito com réguas em polímero de fibra

4 opções de cabeceiro/peseiro: 
faia/aço 
faia
faia plus
faia maciça
e a opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados

2 manivelas retrácteis em aço de elevada resistência

4 opções de patas:
fixas  
reguláveis em altura  
com rodas  
com rodas e reguláveis em altura

Peso máximo do utilizador: 

 

Somier de 5 planos (opcional)

(alt. 36cm)
(38-48cm)

(50cm)

150kg

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)

victory  faia                                   200cm                92cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º58 CM 3 VT FN MN
victory  c/ fecho somier                 203cm                90cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º**********************

victory faia
58 CM 3 VT FN MN

 victory com fecho de somier





                      victory elétrica faia plus                   ****************           201cm              101cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º
     

 victory elevar faia maciça

 victory elevar faia plus

 victory elevar com fecho de somier

 elevador elétrico
58  CR  3  EL

 victory 
de elevar

victory 
elevar

Leito com réguas em polimero de fibra

4 opções de cabeceiro/peseiro:
faia/aço
faia
faia plus
faia maciça
opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados

4 opções de patas: 
fixas 
reguláveis em altura  
com rodas  
com rodas e reguláveis em altura

Peso máximo do utilizador: 

 

Somier de 5 planos (opcional)

Carro de elevação com sistema H

Com 3 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

6000N

(24V)

50 Watts

IP54

(alt. 36cm)
(38-48cm)

(50cm)

150kg

       victory elétrica faia maciça              ****************           201cm              101cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º
                  victory elétrica c/ fecho de somier   ******************            203cm                90cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)



victory

7

Victory Tren e Antitrendelemburg faia maciça

trendelemburg

                    victory tren e antit   faia maciça  *******      201cm              101cm        42 - 76cm            195cm               90cm         rendelemburg 70º/25º/155º             0º-14º

 victory 
Tren e Antitrendelemburg 

Leito com réguas em polímero de fibra

Peso máximo do utilizador: 

 

4 opções de cabeceiro/peseiro: 
faia/aço 
faia 
faia plus
faia maciça
e a opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados
Somier de 5 planos (opcional)

Com 4 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

Posições trendelemburg e antitrendelemburg eléctricas 
de  a 

6000N

(24V)

50Watts

IP54

0º 14º

150kg

Permite incorporar acessórios:
- 5ª roda
- Travão centralizado
- Comando de enfermeira (com CPR elétrico)

Victory Tren e Antitrendelemburg faia plus

Victory Tren e Antitrendelemburg 
c/ fecho de somier

Elevador Elétrico  
Tren e Antitrendelemburg 
58  CR  3  EL TD

victory tren e antitrendelemburg  faia plus       *******      201cm              101cm        42 - 76cm            195cm               90cm         70º/25º/155º             0º-14º

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)



componentes e accessórios de camas  

 victory elétrica 4 planos
58 SM 3 VT EL

cabeceiro/peseiro 

58  CP E FN 

pernas reg. em alt.
58 PE 3 RG 

forra para patas 

58 PE E FO MD 58 IL E 

ilhargas de madeira 

58 GR 3 AA  
Grade universal pintada grades em faia maciça 

58 GR E FM

58 PE 3 BA

pendural 

elevador elétrico    
anti e Trendlenburg 

58 CR 3 EL TD

elevador elétrico
58 CR 3 EL

cabeceiro/peseiro 

58 CP E FP / 58 CP E FN CL 
faia plus ( /sem calhas)com

cabeceiro/peseiro 

58 CP M VT FM CL
faia maciça com calhas

pernas com rodas 
58 PE 3 FX RD 4T

pernas reg em alt. 
com rodas 

58 PE 3 RG RD

cabeceiro/peseiro 

58 CP 3 FA 

cantos redondos  
58 SM 2 CR

fecho de somier
58 SM 3 FS

pernas fixas
  58 PE 3 FX

grade aberta lateral com gancho 
58 GR Y AL EX

exterior

58 AP 9 CT
apoio para costas

58 PE Y SI  
aço cromado

pendural simples 

58 PT W PE

protecção para pés  

 victory manual 4 planos
58 SM 3 VT MN

 victory elétrico 5 planos
58 SM 3 VT EL 5P 

somier somier somier

faia/aço faia

somiers

elevadores

cabeceiros e peseiros

patas

acessórios

com base gaiola




