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Invacare® ScanBetaNG

Elektrische hoog/laag verstelling
Handbediening met ACP (individuele vergrendelingsfunctie)
Garantie frame: 5 jaar
Technische levensduur: 10 jaar

◆ Standaard     ❑ Compleet product, onderdeel of accessoire  

Code Omschrijving E

ScanBeta 600 x 1400 mm

1554523-60140-S0
❑

ScanBeta, 600 x 1400 mm, vast inlegraam uit een stuk, afzonderlijk beremde 
wielen

4435,00

1555076-60140-S0
❑

ScanBeta, 600 x 1400 mm, 2-delig inlegraam, elektr. rugverstelling, 
afzonderlijk beremde wielen

5174,00

1555077-60140-S0
❑

ScanBeta, 600 x 1400 mm, 3-delig inlegraam, elektr. rugverstelling, manueel 
voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

5174,00

1555349-60140-S0
❑

ScanBeta, 600 x 1400 mm, 4-delig inlegraam, elektr. rug- en beenverstelling, 
rastofix voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

5637,00

ScanBeta 700 x 1600 mm

1554523-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, vast inlegraam uit een stuk, afzonderlijk beremde 
wielen

2414,00

1555546-70160-S0 ❑ ScanBeta, 700 x 1600 mm, vast inlegraam, centrale beremming 2591,00

1555076-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 2-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
afzonderlijk beremde wielen

2538,00

1555565-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 2-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
centrale beremming

2714,00

1555077-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 3-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
manueel voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

2550,00

1555078-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 3-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
manueel voetendeel, centrale beremming

2726,00

1555349-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 4-delig inlegraam, elektrische rug- en 
beenverstelling, rastofix voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

2697,00

1555377-70160-S0
❑

ScanBeta, 700 x 1600 mm, 4-delig inlegraam, elektrische rug- en 
beenverstelling, rastofix voetendeel, centrale beremming

2871,00

ScanBeta 800 x 1800 mm

1554523-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, vast inlegraam uit een stuk, afzonderlijk beremde 
wielen

2702,00

1555546-80180-S0 ❑ ScanBeta, 800 x 1800 mm, vast inlegraam, centrale beremming 2878,00

1555076-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 2-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
afzonderlijk beremde wielen

2826,00

1555565-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 2-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
centrale beremming

3001,00

1555077-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 3-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
manueel voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

2837,00

1555078-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 3-delig inlegraam, elektrische rugverstelling, 
manueel voetendeel, centrale beremming

3014,00

1555349-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 4-delig inlegraam, elektrische rug- en 
beenverstelling, rastofix voetendeel, afzonderlijk beremde wielen

2984,00

1555377-80180-S0
❑

ScanBeta, 800 x 1800 mm, 4-delig inlegraam, elektrische rug- en 
beenverstelling, rastofix voetendeel, centrale beremming

3161,00
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Naar beneden inzinkbare spijlen

Zijdeuren met spijlen

Vouwbare deuren met spijlen

Belastbaar gewicht 
70 kg

Max. gebruikersgewicht 
100 kg



ScanBetaNG

Bed-einde. De code heeft betrekking op 1 bed einde (B x H)

1553917-6040-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 600 x 400 mm 319,00

1553917-7040-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 700 x 400 mm 186,00

1553917-8040-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 800 x 400 mm 223,00

1553917-6080-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 600 x 800 mm 375,00

1553917-7080-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 700 x 800 mm 386,00

1553917-8080-S1 ❑ ScanBeta bed einde, beuken fineer, 800 x 800 mm 402,00

Zijkanten met vaste spijlen. De code heeft betrekking op spijlen voor 1 zijde  (L x H)

1553978-14040-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1400 x 400 mm 318,00

1553978-16040-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1600 x 400 mm 354,00

1553978-18040-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1800 x 400 mm 392,00

1553978-14080-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1400 x 800 mm 354,00

1553978-16080-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1600 x 800 mm 392,00

1553978-18080-01 ❑ ScanBeta vaste spijlen voor de zijkant, beuken, 1800 x 800 mm 435,00

Zijkanten, inzinkbaar (L x H)

1554522-14040-01 ❑ ScanBeta naar beneden inzinkbaar met spijlen, beuken, 1400 x 400 mm 506,00

1554522-16040-01 ❑ ScanBeta naar beneden inzinkbaar met spijlen, beuken, 1600 x 400 mm 431,00

1554522-18040-01 ❑ ScanBeta naar beneden inzinkbaar met spijlen, beuken, 1800 x 400 mm 580,00

Zijdeuren met spijlen (L x H)

1553928-14040-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1400 x 400 mm 516,00

1553928-16040-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1600 x 400 mm 573,00

1553928-18040-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1800 x 400 mm 573,00

1553928-14080-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1400 x 800 mm 573,00

1553928-16080-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1600 x 800 mm 573,00

1553928-18080-S1 ❑ ScanBeta zijdeuren met spijlen, beuken, 1800 x 800 mm 638,00

Zijdeuren met spijlen, inklapbaar (L x H)

1553945-14040-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1400 x 400 mm 937,00

1553945-16040-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1600 x 400 mm 937,00

1553945-18040-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1800 x 400 mm 937,00

1553945-14080-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1400 x 800 mm 1034,00

1553945-16080-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1600 x 800 mm 1034,00

1553945-18080-S1 ❑ ScanBeta zijkant, vouwbare deuren met spijlen, beuken,1800 x 800 mm 1034,00

Matrassen (hoes licht blauw)

1514560 ❑ Dacapo Organic matras 1400 x 600 x 80 mm met vaste hygiëne hoes 275,00

1514561 ❑ Dacapo Organic matras 1600 x 700 x 80 mm met vaste hygiëne hoes 365,00

1514562 ❑ Dacapo Organic matras 1800 x 800 x 80 mm met vaste hygiëne hoes 433,00

1557803
❑

Dacapo Organic matras 1370 x 540 x 80 mm met vaste hygiëne hoes, in 
combinatie met polstering

424,00

1557624
❑

Dacapo Organic matras 1570 x 640 x 80 mm met vaste hygiëne hoes, in 
combinatie met polstering

458,00

1557804
❑

Dacapo Organic matras 1770 x 740 x 80 mm met vaste hygiëne hoes, in 
combinatie met polstering

487,00

Polstering voor standaard bed einde, 30 mm dik schuim, katoenen hoes (off-white) (L xH)

1531285-6040 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 600 x 400 mm 199,00

1531285-7040 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 700 x 400 mm 199,00

1531285-8040 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 800 x 400 mm 205,00

1531285-6080 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 600 x 800 mm 205,00

1531285-7080 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 700 x 800 mm 205,00

1531285-8080 ❑ Polstering bed einde, 1 deel 800 x 800 mm 205,00
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Specials, afwijkende maten 
en uitvoeringen op aanvraag 
beschikbaar

Polstering
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Polstering voor vaste zijkant (L x H)

1531754-14040 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1400 x 400 mm 331,00

1531754-16040 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1600 x 400 mm 331,00

1531754-18040 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1800 x 400 mm 345,00

1531754-14080 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1400 x 800 mm 345,00

1531754-16080 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1600 x 800 mm 345,00

1531754-18080 ❑ Polstering voor vaste zijkant, 1 deel 1800 x 800 mm 396,00

Polstering voor naar beneden inzinkbare zijkant (L x H)

1531402-14040 ❑ Polstering voor naar beneden inzinkbare zijkant, 1 deel 1400 x 400 mm 298,00

1531402-16040 ❑ Polstering voor naar beneden inzinkbare zijkant, 1 deel 1600 x 400 mm 312,00

1531402-18040 ❑ Polstering voor naar beneden inzinkbare zijkant, 1 deel 1800 x 400 mm 312,00

Polstering deuren, 1 zijde bestaat uit 2 delen (L x H)

1531600-14040 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1400 x 400 mm 462,00

1531600-16040 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1600 x 400 mm 462,00

1531600-18040 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1800 x 400 mm 462,00

1531600-14080 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1400 x 800 mm 474,00

1531600-16080 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1600 x 800 mm 474,00

1531600-18080 ❑ Polstering deuren (1 zijde = 2 delen) 1800 x 800 mm 474,00

Polstering voor inklapbare deuren, 1 zijde bestaat uit 4 delen (L x H)

1531614-14040 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1400 x 400 mm 670,00

1531614-16040 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1600 x 400 mm 670,00

1531614-18040 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1800 x 400 mm 826,00

1531614-14080 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1400 x 800 mm 826,00

1531614-16080 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1600 x 800 mm 826,00

1531614-18080 ❑ Polstering voor inklapbare deuren (1 zijde = 4 delen) 1800 x 800 mm 852,00

Toebehoren en accessoires

1557793-1013 ❑ Papegaai 379,00

1552638-1013 ❑ Handgreep 352,00

1550385 ❑ Veiligheidsvergrendelingsset 107,00

1557631 ❑ Sticker - Tractor 20,00

1557632 ❑ Sticker - Birds 20,00

1557743 ❑ Sticker - Fairy 20,00

1557744 ❑ Sticker - Frogs 20,00

1557745 ❑ Sticker - Heart (tattoo) 20,00

Opmerking  
• Polstering met code 1 achter het artikelnummer = katoenen hoes (off white), bijvoorbeeld: 1531285-6040-1
• Polstering met code 2 achter het artikelnummer = hygiene hoes (ivory), bijvoorbeeld: 1531285-6040-2
• Als special zijn bepaalde mogelijkheden van perspex zijdeuren en -panelen mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.
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