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Beter samen
Koppelbed De Bijrijder

Wanneer mensen ziek zijn, revalideren of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is het fijn als 

iemand kan blijven slapen. Koppelbed De Bijrijder brengt mensen bij elkaar. Dankzij het speciale 

koppelmatras ontstaat er een volwaardig tweepersoonsbed, waardoor mensen echt even samen 

zijn en de aandacht krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

Wilt u meer weten over koppelbed De Bijrijder? Neem dan gerust contact 

met ons op via 038 331 34 85 of stuur een e-mail naar info@multisleep.nl. 

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Koppelbed Bijrijder.
Iemands hand vasthouden, 
tegen elkaar aankruipen of 

samen naar mooie muziek luisteren.
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Adres

Geerstraat 29, 8261 HL Kampen

038 331 34 85 of info@multisleep.nl

www.multisleep.nl

Over Multisleep

Multisleep ontwikkelt innovatieve oplossingen voor zorg thuis 

en op locatie. Met onze oplossingen zetten we ons in voor het 

welzijn van mensen en dragen we bij aan kwaliteit van leven. 

Hoe werkt 
De Bijrijder?
Wanneer u twee zorgbedden tegen elkaar  

aan zet, zit er altijd een opening tussen 

de matrassen. Deze afstand maakt het 

voor naasten lastig om elkaars warmte 

op te zoeken. Koppelbed De Bijrijder 

biedt de oplossing. 

Het koppelbed is voorzien  

van zwenkwielen, zodat u  

hem eenvoudig naast het  

zorgbed kunt plaatsen.

Middels een aantal eenvoudige stappen  

laten we zien hoe u binnen enkele seconden  

De Bijrijder eenvoudig koppelt aan een vast bed. 

Wanneer het koppelbed  

op de juiste plek staat, zet u  

de zwenkwielen op de rem.

Het bed staat nu stevig vast.

Met de afstandsbediening  

bepaalt u de juiste hoogte en  

laat u de matrassen perfect  

op elkaar aansluiten. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Comfort
Kwaliteit &

 - GARANTIE - 



Het frame is compact en eenvoudig verrijdbaar,

waardoor u het bed bij acute zorg snel kunt 

verplaatsen. Met een afstandsbediening stelt u zelf 

de gewenste hoogte en houding in. Zo laat u het 

koppelbed en zorgbed perfect op elkaar aansluiten. 

 Eenvoudig verrijdbaar en verstelbaar

 Gemakkelijk schoon te houden

 Onderhoudsvrij en vijf jaar garantie

Op het koppelmatras kunnen mensen 

comfortabel zitten, liggen of slapen. Dankzij 

de stevige basis is het matras geschikt voor 

iedereen. Hij kan aan zowel de linker- als 

rechterzijde van het zorgbed gekoppeld worden.

 

 Optimaal comfort

 Naadloze aansluiting 

 Aan beide zijden te koppelen

Het compacte design met 

zwenkwielen maakt het  

koppelbed efficiënt in gebruik.

Van hoog tot laag en van zitten  

tot liggen, u bepaalt zelf de 

gewenste houding. 

Met een speciale transportkar 

kunt u het koppelbed eenvoudig 

vervoeren en opslaan.

Koppelbed De Bijrijder brengt mensen bij elkaar. Er kan iemand blijven slapen, 

waardoor mensen écht even tijd samen hebben en hun leven zolang mogelijk 

kunnen blijven vormgeven zoals zij dat gewend zijn.

Het koppelbed bestaat uit een frame met een speciaal koppelmatras. Dit matras  

heeft een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit. Zo creëert u heel eenvoudig  

een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed. 

Frame Koppelmatras

Compact design

Verstelbaar frame

Transport en opslag

Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen  

of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen 

ziek zijn, revalideren of niet meer bij elkaar kunnen wonen, 

is nabijheid belangrijker dan ooit. Koppelbed De Bijrijder 

vormt de ideale oplossing voor mensen die graag  

samen willen zijn in een zorgomgeving. 

Koppelbed De Bijrijder brengt mensen samen.

Elkaars warmte voelen  
en voor even alles vergeten.

Wat is De Bijrijder? Innovatief design,
eenvoudig in gebruik.

Leverbaar inclusief accessoires, 

zoals kussens, dekbedden en 

waterdichte hoezen. 

Inclusief accessoires


