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Bestellen?   Bel: 035 548 87 01   E-mail: info@qvn.nl    Website: www.qvn.nl

Signalering/oproep

Verkoopvoorwaarden
Op uw bestellingen zijn de algemene voorwaarden van QuoVadis Nederland van toepassing, zoals zijn vermeld op de 
website www.qvn.nl en www.abila-nl.nl.

* Onder voorbehoud van miscalculatie en koerswijzigingen

Emfit-Abilia

Emfit levert producten die niet-gewone situaties in en om het bed monitoren en (mantel-)
zorgers daarvan op de hoogte brengen. De toepassing is divers. Zo kan een melding 
worden gegeven wanneer iemand het bed verlaten heeft, maar niet binnen een vooraf 
ingestelde tijd terugkeert. Dit kan ook direct gebeuren. Ook epilepsiemelding is mogelijk.
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SafeBed monitor en bedsensor 6x56 cm, geen externe voeding €      480,57 €      581,49 4640-25 D-1070 + L-0656SL-C

SafeBed monitor en bedsensor 40x58 cm, geen externe voeding €      516,62 €      625,11 4640-01 D-1070 + L-4060SL-C

SafeBed monitor en bedsensor 40x58 cm zonder cover, geen externe voeding €      480,57 €      581,49 4640-32 D-1070 + L-4060SL

SafeFloor bed en deur verlaten monitor met vloersensor 59x93 cm, geen 
externe voeding

€      528,63 €      639,64 4640-20 D-1050-2G + L-
6090SL

Epilepsie alarm met bedsensor 40x58 cm, geen externe voeding €      639,64 €      770,48 4640-00 D-1090 + L-4060SL-C

Epilepsie alarm met bedsensor 40x58 cm zonder cover, geen externe voeding €      600,71 €      726,86 4640-31 D-1090 + L-4060SL

Externe medische voeding 5V DC €        47,20 €        57,11 4640-15 PSU-5V

Verlengkabel voor bed / vloersensor, 5 meter lengte €        55,53 €        67,19 4640-24

Adapterkabel voor bed/vloersensor, 1 x 6,35 mm (1/4”) male, 2 x 6,35 mm 
(1/4”) female

€        50,90 €        61,59 4640-26

Vervangende monitor voor SafeFloor €      354,06   €      428,41 4640-21 D-1050-2G

Vervangende monitor voor SafeBed en SafeSeat €      354,06   €      428,41 4640-12 D-1070

Vervangende monitor voor Bewegingsmonitor €      472,07 €      571,20 4640-10 D-1090

Vervangende bedsensor 6x56 cm, 6,35 mm (1/4”) plug type aansluiting, PVC €      165,23 €      199,93 4640-22 L-0656SL-C

Vervangende bedsensor 40x58 cm, 6,35 mm (1/4”) plug type aansluiting, 
PVC

€      200,64 €      242,77 4640-11 L-4060SL-C

Vervangende vloersensor 59x93 mm, 6,35 mm (1/4”) plug type aansluiting €      236,03 €      285,60 4640-23 L-6090SL

Ophangbeugel bed €        21,34 €        25,82 4640-19

Muurbevestiging €        26,15 €        31,64 4640-04


