
Flexibiliteit & Comfort

Dacapo
Hoogwaardige Foam Matrassen



De Invacare Dacapo matrassen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de wensen en eisen die gesteld 
worden binnen de thuiszorg en instellingen. De Dacapo matrassen zijn ontwikkeld voor een optimaal ligcomfort 
met goede drukverdeling voor het lichaam, waarbij hygïëne en gebruiksvriendelijkheid voorop staan. Het 
assortiment heeft een ruime keuze van standaard tot preventieve matrassen.

Dacapo Heavy 

User Light

De Dacapo Heavy User Light is speciaal ontworpen voor plus size cliënten en zorgt voor een comfortabele en 
juiste ondersteuning. De constructie van twee lagen hoogwaardige foam en een visco-elastische toplaag zorgen 
ervoor dat de matras zich goed aanpast aan de lichaamsvorm van de cliënt voor een optimale drukverdeling. 
Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om de matras te keren waardoor de stevigheid en ondersteuning 
individueel aan te passen is.

Dacapo Heavy User Light Hoes

  100% waterdicht

  Polyester coating met polyurethaan

  Ademend

  Rekt naar twee kanten

  Wasbaar op 95 graden

   Verkrijgbaar in een variant met een 
maximum gebuikersgewicht van 
350kg

   Goed hanteerbaar    Rits aan  
drie zijden

Zorgt voor een 
makkelijke inspectie 
van het matras.

Optionele handvatten 
zorgen voor goede 
hanteerbaarheid.

Technische gegevens 

Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing van het product, 
raadpleegt u www.invacare.nl

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Totaalgewicht  Max. gebruikersgewicht Hoogte 

Heavy User Light 11 - 16,5 kg 250 kg 150 mm

Heavy User 12 - 17,5 kg 350 kg 150 mm

Geproduceerd volgens Europese Normen: BS-EN 597-1 BS EN 597-2
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