
Vooruitstrevend en multifunctioneel  
in een eigentijds design



Met de verpleegbedden uit de Queen serie 

loopt Schell Industries voorop in de wereld van 

de (extra) lage verpleegbedden. Het unieke 

lage bereik (23 cm) zorgt ervoor dat het val- en 

verwondingsgevaar tot een minimum beperkt 

worden. Met de geïntegreerde tussenstand 

(op 38 cm) kan de patiënt in een veilige omge-

ving in en uit het bed stappen. De hoogste  

(83 cm) stand creëert een uitstekende ergo-

nomische werkhoogte voor het verplegend 

personeel.



De Queen is verkrijgbaar in drie varianten die naar eigen wens in verschillende designs en kleurstellingen 

en met diverse opties en accessoires kunnen worden uitgevoerd. Zo past het Queenbed binnen iedere 

zorginstelling, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, het comfort en de mogelijkheden. 

Queen Basic 
Comfortabele en stabiele basis   

•	 Kwalitatieve	basis	voor	een	gunstige	prijs
•	 Hoog-laagbereik	van	82	–	27	cm
•	 Geïntegreerde	tussenstand	op	40	cm
•	 Huiselijk	en	modern	met	beschikbaar	
 hoteldesign
•	 Ergonomish	vormgegeven	handset	
 voorzien van veiligheidsmodus
•	 Digitale	Ilcon® motorenset (smart)

Queen Plus
Multifunctioneel en veelzijdig

•	 Uniek	hoog-laagbereik	van	83	–	23	cm
•	 Geïntegreerde	tussenstand	op	38	cm
•	 Huiselijk	en	modern	met	beschikbaar	
 hoteldesign
•	 Ergonomisch	vormgegeven,	
 verlichte handset
•	 Zeer	goed	verrijdbaar	
 (onder meer door rijrichtingswiel)
•	 Digitale	motorenset	(smart)
•	 Hoogwaardige	Linak® motoren

Queen Top
Vooruitstrevend in de zorg

•	 Uniek	hoog-laagbereik	van	83	–	23	cm
•	 Geïntegreerde	tussenstand	op	38	cm
•	 Huiselijk	en	modern	met	beschikbaar	
 hoteldesign
•	 Accu,	Nursingbox	en	Underbedlight
•	 Verkrijgbaar	met	weeg-	en	
 alarmeringsfunctie
•	 Ergonomisch	vormgegeven,	
 verlichte handset
•	 Zeer	goed	verrijdbaar	
 (onder meer door rijrichtingswiel)
•	 Digitale	motorenset	(smart)
•	 Hoogwaardige	Linak® motoren



De Queen Basic: comfortabele en stabiele basis   

De Queen Basic is een zeer stabiel, modern en comfortabel verpleegbed. Dit extra lage verpleegbed 

heeft	een	hoog-laag	bereik	van	82	tot	en	met	27	cm	en	is	voorzien	van	een	geïntegreerde	tussenstand	

op	40	cm.	Het	verpleegbed	beschikt	over	een	digitale	Ilcon® motorenset en is standaard voorzien van de 

volgende elektrisch verstelbare posities: virtuele rug, fowler, autocontour, hoog-laag, (anti)trendelenburg 

en zitpositie. 

Handset voorzien van 

zitpositie en versleutelbare functies.

Optioneel met 

geïntegreerde 

bedverlenger 

van 20 cm.



De Queen Plus en Top: veelzijdig en vooruitstrevend in de zorg

De multifunctionele, extra lage, verpleegbedden Queen Plus en Top zijn standaard inzetbaar in alle  

denkbare verpleeg- en verzorgingssituaties. Ze hebben beiden een uniek hoog-laag bereik van 83 tot en 

met 23 cm. De extra lage stand zorgt voor een beperking van het valgevaar en de eventuele gevolgen 

daarvan. De hoogste stand zorgt voor een uitstekende werkhoogte voor het verplegend personeel. Dit in  

combinatie	met	de	geïntegreerde	tussenstand	op	38	cm	en	een	digitale	Linak® motorenset maakt dat 

deze multifunctionele verpleegbedden een must-have zijn voor iedere zorginstelling.

Verlichte handset

Standaard rijrichtingswiel 

vergemakkelijkt het rijden 

met de Queen.

Extra’s bij de Queen Top:
Accu
Hiermee kunnen alle elektrische
functies bij stroomuitval en/of buiten stop-
contacten om bediend blijven worden.

Underbedlight
Zorgt voor een uitstekend oriëntatiepunt  in 
een donkere kamer. 

Nursingbox
Voor	het	separaat	blokkeren	van	iedere	
elektrische functie en tevens te gebruiken 
als extra bedieningsfunctie (handset).



Balance & Alert 
Een verpleegbed uitgerust met weeg- en alarmeringsfunctie.

Met de Queen verpleegbedden is Schell Industries erin geslaagd 

een	zorgbed	te	ontwikkelen	dat	het	belangenconflict	tussen	val-

preventie en ergonomische werkhoogte oplost. Hoe lager het bed, 

hoe minder kans op verwondingen. Daarbij zorgt de hoogste stand 

van 83 cm voor een betere werkomgeving voor het verplegend 

personeel.

Om de verpleging verder te ontlasten en om bewoners van een 

zorginstelling een stukje vrijheid en zelfredzaamheid terug te geven, 

heeft Schell Industries een innovatief, digitaal weeg- en alarme-

ringssysteem	ontwikkeld:	‘Balance	&	Alert’.	Dit	systeem,	exclusief	

beschikbaar voor de Queen Top, maakt gebruik van een uniek 

systeem dat door middel van vier geïntegreerde weegsensoren 

zorg draagt voor het genereren van een nauwkeurige alarmering als 

een bewoner het bed verlaat. Tevens kan met het systeem ook het 

gewicht en de gewichtsverandering van een bewoner gemonitord 

worden.  

De	Balance	&	Alert	is	aan	te	sluiten	op	bestaande	ICT-systemen	

binnen een zorginstelling en individueel te programmeren.

Meer voordelen van Balance & Alert:

•	 Geen	valse	alarmeringen

•	 Alarm	individueel	instelbaar

•	 Bewoner	direct	in	bed	te	wegen	zonder	

 extra belasting voor verpleging 

 en/of bewoner

•	 Directe	alarmering	zonder	vertraging

•	 Lange	levensduur

•	 Kan	gekoppeld	worden	aan	uw	bestaand	DECT	systeem

•	 Kabels	geheel	weggewerkt



Designs

R52/R54 Design 

Blank of gestoomd massief beuken.

Verkrijgbaar	met	2	of	3-lats	onrusthekken,	deelbaar	of	doorlopend.

Koloniaal Design 

Stijlen	in	massief	beuken,	middenbord	aluminium:	HPL	kleur	naar	keuze.

Verkrijgbaar	met	2	of	3-lats	onrusthekken,	deelbaar	of	doorlopend.

EIL Design 

Blank of gestoomd massief beuken.

Verkrijgbaar	met	2	of	3-lats	onrusthekken,	deelbaar	of	doorlopend.

Hoteldesign

Standaard	in	diverse	HPL	kleuren:	Authentieke	eik	grijs,	Hacienda	wit,	Hacienda	

zwart en Woodline mokka*. Het hoofd- en voetbord zijn optioneel te voorzien van 

stoffen fronten, leverbaar in diverse stoffen en Stamskin kleuren.

Verkrijgbaar	met	2-lats	onrusthekken,	deelbaar.

 

*Bij grotere afnames zijn de hoofd- en voetborden beschikbaar in meer HPL kleuren.



Basis kleurstellingen Onrusthekken

Deelbaar

De deelbare onrusthekken zijn ontwikkeld met een unieke hekverdeling, bij het 
hoofdeinde	40	procent	van	de	totale	lengte	van	het	bed,	bij	het	voeteneinde	60	pro-
cent.	Deze	verdeling	is	gekozen	in	verband	met	het	non-fixatie	beleid	en	het	vereen-
voudigen van het in en uit bed stappen van een bewoner.

De doorlopende onrusthekken zijn verkrijgbaar met 2 of 3 latten, te positioneren in 
diverse standen.

Blank
Beuken

Beuken
gestoomd

Authentieke eik
grijs

Hacienda
wit

Hacienda
zwart

Woodline
mokka

2-lats 3-lats

2-lats 3-lats



Technische gegevens

Standaard maatvoeringen
 
-		Matrasmaat:	200	x	90	cm	
	 Buitenmaat	doorlopend	213	x	99	cm	/	Buitenmaat	deelbaar	213	x	101	cm
-		Matrasmaat:	210	x	90	cm
	 Buitenmaat	doorlopend	223	x	99	cm	/	Buitenmaat	deelbaar	223	x	101	cm

Afstandhouders 

Muurbumper (standaard)   Stootwielen (optioneel)       Stootrand (optioneel)

Het bed voldoet aan de nieuwste richtlijnen en normen, zoals de  
Arbo-norm,	de	richtlijn	medische	hulpmiddelen	93/42/EEG	en	de	IEC	
60601-2-52.	Het	bed	is	voorzien	van	een	CE-markering.

De Queenbedden zijn voorzien van een virtuele rugverstelling. Dit zorgt 
voor een optimale houding en voorkomt schuifkrachten (en daarmee de 
kans op decubitus). Hiermee wordt ook de lengte van het bed optimaal 
benut, doordat de bewoner niet meer voorwaarts wordt geduwd.

Bedbodem

Flexibele lattenbodem
Comfortverhogend	i.v.m.	tegendruk.

Beide bedbodems zijn geschikt voor een uniform verdeelde belasting 
van	175	kg.

Volkern	bedbodem
Eenvoudig	reinigbaar	door	glad,	
vierdelig uitneembaar oppervlak.

Virtuele rug

Virtuele rug

ø50	mm
(voorzien van kappen, 
semi-centraal geremd) 

ø100	mm	of	ø125	mm	(centraal	geremd)

Wielbediening



Opties & accessoires

Infuusstandaard Bedleeslamp Bedhekverhogers
Verkrijgbaar voor deelbare en 
doorlopende onrusthekken.

Rug	voorzien	van	CPR

Bedhekbeschermers
Verkrijgbaar voor deelbare en 
doorlopende onrusthekken.

Stootrand Stootwielen Muurbumper zijkant Urinezakhaakjes

Bedgalg
Inclusief verstelbare band met 
oprolautomaat en triangel.



Specificaties

Verleng de levensduur en de garantie van aan te schaffen kwaliteitsproducten! 
Als	fabrikant	van	hoogwaardige	kwaliteitsbedden	adviseren	wij	om	jaarlijks	(preventief)	onderhoud	te	(laten)	verrichten	om	aangeschafte	producten	in	goede	staat	te	houden.	Goed	onder-
houd	zorgt	voor	een	langere	levensduur	en	beperkt	het	aantal	tussentijdse	reparaties	en	storingen.	Hierdoor	blijven	de	Total	Costs	of	Ownership	van	het	bed	laag.	Als	producten,	zoals	de	
Queen,	meteen	bij	aanschaf	worden	voorzien	van	een	onderhoudscontract	van	Schell	Industries,	wordt	tevens	de	standaard	garantietermijn	van	2	jaar	tot	5	jaar	verlengd.	

Algemeen
Hoog-laagbereik
Tussenstop
Digitale motorenset
Verlichte	handset
Accu
Nursingbox
Underbedlight
Weeg	en	alarmeringsfunctie	(Balance	&	Alert)
Design
Onrusthekken
Wiel en wielbediening
50	mm,	semi	centrale	rem	en	kappen
100	mm,	centrale	rem
125	mm,	centrale	rem
Rijrichtingswiel
Bedbodem 
Flexibele lattenbodem
Volkern	bedbodem
Maatvoering
  
Ingebouwde	bedverlenger	(20	cm)
Losse	bedverlenger	(30	cm)
Afstandhouders
Muurbumper
Stootrand
Stootwielen
Elektrisch verstelbare postities

82	-	27	cm
40	cm
Ilcon
✖


✖


✖

R52/R54,	Koloniaal,	EIL	en	Hoteldesign
Deelbaar en doorlopend (2 of 3-lats)










200	cm	x	90	cm	
of	210	cm	x	90	cm








Virtuele	rug	(60°)
Fowler	(45°)
Autocontour
Hoog/laag

(Anti)trendelenburg	(14°)
Zitpositie

Queen Basic Queen Plus Queen Top

83 - 23 cm
38 cm
Linak





✖

R52/R54,	Koloniaal,	EIL	en	Hoteldesign
Deelbaar en doorlopend (2 of 3-lats)










200	cm	x	90	cm	
of	210	cm	x	90	cm

✖








Virtuele	rug	(70°)
Fowler	(30°)
Autocontour
Hoog/laag

(Anti)trendelenburg	(12°)

83 - 23 cm
38 cm
Linak









R52/R54,	Koloniaal,	EIL	en	Hoteldesign

Deelbaar en doorlopend (2 of 3-lats)










200	cm	x	90	cm	
of	210	cm	x	90	cm

✖








Virtuele	rug	(70°)
Fowler	(30°)
Autocontour
Hoog/laag

(Anti)trendelenburg	(12°)

 = Standaard |  = Optioneel | ✖	=	Niet	beschikbaar



Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. 

Schell Industries B.V.

Witveldweg	26
5951	AV	Belfeld
+31	(0)77	–	475	60	00
info@schellindustries.nl

www.schellindustries.nl 


