STEALTH PRODUCTS CUSHION SPECIFICATIONS
Kussen
Simplicity G
Zen SP
Glacial SP
Premiere P
Spectrum Foam SPP
Spectrum Gel SPP
Solution SPP
Tru Comfort 2 SPP
Essence SPP

NL_SSQ0012/REV0/09FEB22

Max.
belasting
181 kg
204 kg
181 kg
250 kg
272 kg
250 kg
227 kg
204 kg
227 kg

Hoogte
kussen
50 mm
76 mm
64 mm
89 mm
76 mm
76 mm
76 mm
114 mm
89 mm

Breedte

Diepte

254 - 610 mm
254 - 610 mm
254 - 610 mm
406 - 559 mm
406 - 813 mm
356 - 610 mm
254 - 610 mm
406 - 559 mm
406 - 559 mm

254 - 610 mm
254 - 610 mm
254 - 610 mm
406 - 559 mm
406 - 711 mm
406 - 610 mm
254 - 610 mm
406 - 610 mm
406 - 610 mm

SOLUTIONS
FOR LIFE

stealthproducts.com

Simplicity G

• Voorgevormde
schuimvorm met hoge
dichtheid
• Ontlast stuitbeen en
heiligbeen
• Vochtbestendig
en makkelijk te
reinigen Stealth-Tek
incontinentie hoes
• Beschikbare maten:
Breedte: 254 - 610 mm
Diepte: 254 - 610 mm

KLEURENGIDS
VOOR KUSSENS
Om de keuze voor
een
kussen
te
vergemakkelijken, zijn
de kussens van Stealth
Products
voorzien
van een kleurcode.
De kleur van de patch
identificeert de functie
van het kussen.

Spectrum Gel SPP

• Zitbasis van foam met
veel contour
• Twin-cell vloeistof
onderdeel voor onder
de risicogebieden
• Beschikbare maten:
Breedte: 406 - 610 mm
Diepte: 356 - 610 mm
Maatwerk beschikbaar

Essence SPP

stealthproducts.com

• Voorgevormde foam
basis met hoge
dichtheid
• Ontlast stuitbeen en
heiligbeen
• Beschikbare maten:
Breedte: 406 - 560 mm
Diepte: 406 - 610 mm
Maatwerk beschikbaar
• Verschillende wiggen
beschikbaar voor de
mate van contour

Glacial SP

• Flexibele
incontentiehoezen
beschikbaar

Premiere P

• Voorgevormde
• De standaard Coolcore1
• Zitbasis van foam met
schuimbasis met hoge
hoes kan worden
veel contour
dichtheid
vervangen voor een Mesh • Standaard Visco
• Zachte gel toplaag voor
of een Stealth-Tek3 hoes
topper (exclusive
bescherming van de
• Flexibele
FRG SunMate) voor
huid
incontentiehoezen
extra comfort (FRG
• Ontlast stuitbeen en
beschikbaar
SunMate is natuurlijk
heiligbeen
vlamvertragend
• Beschikbare maten:
materiaal)
Breedte: 254 - 610 mm
• Ontlast stuitbeen en
Diepte: 254 - 610 mm
heiligbeen
Maatwerk beschikbaar

Spectrum Foam SPP

• De standaard Coolcore
• Zitbasis van foam met
hoes kan worden
veel contour
vervangen voor een Mesh • Standaard Visco
of een Stealth-Tek3 hoes
topper (exclusieve FRG
• Flexibele
SunMate2 ) voor extra
incontentiehoezen
comfort
beschikbaar
• Ontlast stuitbeen en
heiligbeen
• Beschikbare maten:
Breedte: 406 - 711 mm
Diepte: 406 - 813 mm
Maatwerk beschikbaar
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Solution SPP

• Wighoogte van 13 - 50
• Voorgevormde foam
mm
basis met hoge dicht• Kunststof zitplaat voor
heid
plaatsing op een zitmat
• Twin-cell, vloeistof
• De standaard Coolcore1
onderdeel voor onder
hoes kan worden
de risicogebieden
vervangen voor een Mesh • Beschikbare maten:
of een Stealth-Tek3 hoes
Breedte: 254 - 560
• Flexibele
Diepte: 254 - 560 mm
incontentiehoezen
Maatwerk beschikbaar
beschikbaar

1. De gepatenteerde Coolcore materialen zijn vrij van chemicaliën en leveren opmerkelijke voordelen
op, zo koelen ze beter en zijn ze buitengewoon duurzaam

• De standaard Coolcore
hoes kan worden
vervangen voor een Mesh
of een Stealth-Tek3 hoes
• Flexibele
incontentiehoezen
beschikbaar
1

• Beschikbare maten:
Breedte: 406 - 560 mm
Diepte: 406 - 560 mm
• De standaard Coolcore1
hoes kan worden
vervangen voor een Mesh
of een Stealth-Tek3 hoes
• Flexibele
incontentiehoezen
beschikbaar

Tru-Comfort 2 SPP

• Diepgevormde basis
• De standaard Coolcore1
met hoge dichtheid
hoes kan worden
• Ergonomisch gevormde
vervangen voor een
lip van de rits
Stealth-Tek3 hoes
• Opbergvak geïntegreerd • Flexibele
in de hoes van de zitting
incontentiehoezen
• Beschikbare maten:
beschikbaar
Breedte: 406 - 560 mm
Diepte: 406 - 610 mm
Maatwerk beschikbaar

Zen SP

• De standaard Coolcore1 • Lichtgevormd zitkussen • Beschikbare maten:
hoes kan worden
• FRG-schuimtopper voor
Breedte: 254 - 610 mm
vervangen voor een Mesh
huidbescherming
Diepte: 254 - 610 mm
of een Stealth-Tek3 hoes • Inclusief standaard
Maatwerk beschikbaar
• Flexibele
Visco-Topper
• De standaard Coolcore1
incontentiehoezen
(exclusieve FRG
hoes kan worden
beschikbaar
SunMate2 ) voor extra
vervangen voor een Mesh
comfort
of een Stealth-Tek3 hoes
• Ontlast stuitbeen en
• Flexibele
heiligbeen
incontentiehoezen
beschikbaar
2. FRG SunMate is een natuurlijk vlamvertragend materiaal
3. Stealth Tek is een vochtafwerende, makkelijk te reinigen incontinentiehoes

