
Integralift skiller sig smukt ud fra mængden af patienthåndteringsudstyr ved 
at fokusere på både brugervenlighed, effektivitet og æstetik. Det innovative 
system glider elegant ind i omgivelserne og kan foldes helt væk i et skab takket 
være det brede udvalg af finish, der passer til enhver eksisterende indretning. 
Den idéelle løsning til hjemlige omgivelser og miljøer, hvor design og indretning 
vægter højt, fx private boliger, hoteller og hospices. 

INTEGRALIFT
- indbygget elegance, 

effektivitet og brugerkomfort

botved.dk Kontakt vores konsulenter for yderligere information og evt. demo på tlf. 80 37 37 37



MARKEDETS 
ENESTE KOMPLET 

INTEGREREDE 
LOFTLIFT

Let tilgængeligt liftsystem
Integralift er den eneste loftlift på markedet, hvor hele 
patientløftesystemet er integreret i et skab. Det betyder, at 
alt udstyret altid er, hvor der er brug for det, og at du ikke 
skal spilde tid med at lede efter oplader, slanger, fjernbetje-
ning osv. Integralift har naturligvis også automatisk oplad-
ning, da systemet er tilsluttet til netforsyningen.

Stor fleksibilitet og mange tilpasnings-
muligheder
Integralift blender ikke kun problemfrit ind i de ydre om-
givelser, men er også nem at integrere med lokalitetens 
øvrige systemer som elnet/stikkontakter, medicinske gasser, 
vakuumsystemer, alarmer etc. Den kan desuden kombineres 
med alt fra garderobe- og sengeskabe til låsbare lægemid-
delopbevaringsrum, patientlys, afdelingsskærme og endda 
sammenklappelige senge til patientens venner og familie. I 
modsætning til almindelige loftlifte interfererer Integralift 
ikke med fx loftsmonterede gardiner.

Problemfri rengøring og infektionskontrol
Integralift er utroligt let at rengøre. I modsætning til de 
traditionelle loftliftes lange transportskinner tager det 
ingen tid at rengøre den kompakte Integralift enhed. 
Den øverste del af liften fås også i en skrå udgave, 
hvis der skal skabes ekstra nem adgang til eventuelle 
bagvedliggende kroge. Skabet kan også konstrueres af 
specielt tykt laminat for udvidet infektionskontrol.

Lift, løftesejl og fjernbetjening - alt er diskret 
gemt væk, men lige til at gå til. 
Integralift er skabt til at sikre brugeren 
optimal komfort og gøre arbejdet nemt og 
sikkert for hjælperen. Uden at skæmme rum-
mets æstetik. Du skal blot åbne skabet og 
trække liftarmen ud, så er systemet klar til at 
løfte forflytningsopgaven. Trygt, tidsbespa-
rende og brugervenligt.

botved.dk

INTEGRALIFT

Maximum belastning:  230 kg

Løftehastighed:  50-70 mm/sek.

Løftesele/rem:  1,8 m (vertikalt justerbar)

Aktionsdiameter: 3 m
Aktionsradius  1,5 m

Lydniveau:   69 dB

Blød start og stop. Elektronisk nødstop.


