
5 GODE GRUNDE  
til at leje din RotoBed®Change

DIT HJEM – DIT LIV! 
F R I H E D ,  V Æ R D I G H E D  O G  M O B I L I T E T



RotoBed® passer både på dig og på klimaet

• Kun 3 måneders binding  

• Bedre livskvalitet – færre smerter og mere frihed. 

• Mulighed for opgradering! Hvis du på et tidspunkt får brug for en plejeseng 
med hjul, kan din RotoBed®Change opgraderes til en RotoBed®Free. På den 
måde opfylder sengen de gældende regler og normer for plejesenge.  

• Genbrug er grønt! Vores senge er topkvalitet og kan holde i mange år. Når 
aftalen slutter, henter vi sengen til vask og service, før den igen kan lejes ud. 

• Du kan leje en helt ny seng, men du kan gavne både miljøet og din økonomi 
ved at vælge en nyserviceret Green Model. 

• Lejen på vores Green Model senge er lavere, fordi de har hjulpet en anden 
bruger før dig. 



”Det er en MEGA-succes”

Michael Salling har sklerose. På én enkelt uge i 2021 havde han 56 
forskellige plejere i sit hjem. Så fik han en RotoBed® på prøve, og ugen 
efter var næsten alle besøg fra hjemmeplejen aflyst. Med en RotoBed® 
kunne Michael nemlig selv komme ud og ind af sengen.

Michael Salling er 52 år og har haft sklerose i otte år.                                         
Han er gift med Belinda, og sammen har de to børn på 12 og 17 år.

Nu bestemmer jeg over mit 
eget liv, og det gør en kæmpe 
forskel. Det er en succes til 
den store guldmedalje.

”



Alt dette får du  
med en RotoBed®Change

• Blid rotation fra liggende til siddende på 
under 1 minut. 

• Enkel, brugervenlig fjernbetjening. 

• Mulighed for at gemme dine 
favoritindstillinger på ryglæn og 
udstigningshøjde. 

• Optager minimal plads i rummet 
(maksimalt 130 cm i bredden). 

• Lav indstigningshøjde fra 32 cm. 

• Frit valg mellem vinkelret og skrå 
udstigning. 

• Flere typer madrasser i topkvalitet med 
beskyttelse mod tryksår.

• Mulighed for at forlænge din seng 
med 10 cm eller 20 cm. 

• Mulighed for en bredere madras på 
100 cm i bredden. 

• Frit rum under liggefladen gør det 
nemt at rengøre under sengen. 

• Sengene kan rotere til valgfri side, 
enten højre eller venstre. 

• Sengeheste i metal eller egetræs-
finér kan lejes sammen med sengen. 

• Tekstil fremstillet af 100% 
genbrugsplast fra danske Kvadrat. 

• Bredt udvalg af tilbehør.



Green model:  995 kr. pr. md. 

Ny model: 1.495 kr. pr. md. 

Inkluderet i lejeprisen: RotoBed®Change med fuldautomatisk  
rotation, fjernbetjening samt RotoBed®SafeSleep madras.

Pris for levering samt afhentning: 3.995 kr.

 

RotoBed®Change - Lejepriser inklusiv moms

Mulighed for specialmål 
1. Seng med standard madras-bredde 85 cm. 

Forlænget med 10 cm:  
 tillæg 195 kr. pr. md. 

2. Seng med madras-bredde 100 cm:   
 tillæg 295 kr. pr. md. 

3. Seng med madras-bredde 100 cm.  
Forlænget med 10 cm:   
 tillæg 495 kr. pr. md.



Tilkøb til månedlig leje

Trådløs fjernbetjening inklusiv 
holder i læder.

Green model: 60 kr. pr. md.
Ny model:       80 kr. pr. md.

Sengelampe med LED lys, 
placeres i sengens indbyggede 
holdere.

Green model: 110 kr. pr. md.
Ny model:       140 kr. pr. md.

Sengeheste ved udstigning 
eller ryglæn i metal.

Green model: 120 kr. pr. md.
Ny model:       150 kr. pr. md.

Underbed Light. Tænd/ sluk 
automatisk ifm. rotation 2 stk. 
LED lys. 

Green model: 80 kr. pr. md.
Ny model:     100 kr. pr. md.

Sengeheste ved udstigning 
eller ryglæn i egetræsfinér.

Green model: 120 kr. pr. md.
Ny model:       150 kr. pr. md.

Light Package: Underbed 
Light plus tilslutning til ekstern 
lampe.     

Green model: 200 kr. pr. md.
Ny model:       250 kr. pr. md.

Sengegalge inklusiv greb med 
justerbar rullesele.

Green model: 40 kr. pr. md.
Ny model:       50 kr. pr. md.  

RotoBed®AirSleep hybrid-
madras inklusiv pumpe. 

Green model: 500 kr. pr. md.
Ny model:       600 kr. pr. md.

Sengebord i egetræs-finér, 
svingbar bordplade. Ø 30 cm.

Green model:  200 kr. pr. md.
Ny model:        250 kr. pr. md.

Batteribackup. Sikrer, at 
sengen kan benyttes ved 
strøm-afbrydelse.

Green model: 80 kr. pr. md.
Ny model:     100 kr. pr. md.



Tilbehør – Priser inklusiv moms 

Lagensæt i bomuld,      
frit valg mellem beige eller 
sort farve.
 
Pris pr. sæt:  549 kr.

Pude i viskoelastisk skum,  
bredde 80 cm
Pris:  849 kr.

Pudebetræk  i bomuld, kan 
fastgøres til ryglæn.
Pris:  649 kr.

Polstring til sengeheste 
i metal. Dækker begge 
sengeheste i en side.
 
Pris pr. sæt: 1.649 kr.

RotoSlide glidelagen. Gør det 
lettere at vende sig i sengen.
 
Pris:  2.495 kr.



Generelle vilkår 

www.rotobed.com

• Lejeperioden løber 3 måneder ad gangen. 

• 1. ydelse inkluderer følgende: 1. måneds leje samt 
leveringsomkostninger. 

• Opsigelse skal ske skriftligt senest 14 dage inden udløb af 
lejeperioden (gerne pr. e-mail: info@rotobed.com). Hvis 
dette ikke sker, forlænges lejeaftalen automatisk med en  
 ny lejeperiode på 3 måneder. 

• Leveringsomkostningen dækker levering i niveaufri 
adgangsforhold, hvor leveringen kan foretages af én 
person. Hvor dette ikke  er tilfældet, fremsender vi gerne 
et tilbud på levering. Ved leveringen tilbydes en grundig 
instruktion i produktet.  
 
 

• RotoBed® foretager gratis reparation af fejl og evt. 
udskiftning af defekte dele i løbet af lejeperioden, 
forudsat at dette skyldes berettiget reklamation. 
Reklamation omfatter ikke fejl eller skader, som opstår på 
grund af ukorrekt håndtering. 

• Regninger udsendes pr. e-mail, men kan også mod tillæg 
fremsendes pr. post.

For aftale om et møde, kontakt os venligst på 
tlf. +45 75 50 50 25 eller info@rotobed.com

   facebook.com/rotobed
 
 instagram.com/rotobed.international


