Elektriskt höj- och sänkbart
Arbetsbord - Golvstående

Utförande
Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för fristående golvplacering.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsett för både sittande och stående .

Fakta:
•
Belastning: 100 kg, utbredd last.
•
Färg: Vitt som standard.
•
Slaglängd: 400 mm.
•
Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar
skivbredder från 1200 - 1800 mm.
•
Handkontroll, standard.
Bänkskiva
Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.
Hänghurts
Arbetsborden kan förberedas för upphängning av hänghurts.
Handkontroll standard

Tillval
•
Handkontroll med display och fyra programerbara lägen, art.nr
481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Handkontroll med fyraprogramerbara lägen

Benställning för skivdjup 600-700 mm
Bredd

Djup

1200-1800

600-700

Art. nr
482001-1

Benställning för skivdjup 800 mm
Hänghurts monterad under arbetsbordet.

Bredd

Djup

Art. nr

1200-1800

800

483001-1
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Elektriskt höj- och sänkbart
Arbetsbord- På hjul

Utförande
Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord på hjul.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsedd främst för stående arbete.

Medföljer som standard
Standardhjul
•
Höjd: 70 mm
•
Låsbart

Fakta:
•
Belastning: 100 kg, utbredd last.
•
Färg: Vitt som standard.
•
Slaglängd: 400 mm.
•
Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar
skivbredder från 1200 - 1800 mm.
•
Låsbara länkhjul.
•
Handkontroll, standard.

Handkontroll standard

Bänkskiva
Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Tillval
Kapslat designhjul
•
Höjd: 75 mm
•
Låsbart
•
Lämpligt innom vård

Handkontroll med fyra
programerbara lägen

Hänghurts
Arbetsborden kan förberedas för upphängning av hänghurts.
Tillvall
•
Hjul för olika verksamheter.
•
Handkontroll med display och fyra programerbara lägen, art.nr
481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Benställning för skivdjup 600-700 mm
Bredd

Djup

1200-1800

600-700

Art. nr
482001-1-H

Benställning för skivdjup 800 mm
Hänghurts monterad under arbetsbordet.

Bredd

Djup

Art. nr

1200-1800

800

483001-1-H
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Elektriskt höj- och sänkbart
Arbetsbord- 3C Väggmonterat

Utförande
Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för montering på vägg i
Careco 3C system. Skenorna skruvas i vägg alternativt monteras
hängande i vertikal bärlist.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsedd för både sittande och stående .
Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:
•
Belastning: 100 kg, utbredd last.
•
Färg: Vitt som standard.
•
Slaglängd: 400 mm.
•
Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar
skivbredder från 1200 - 1800 mm.
•
Vid skivbeklädd vägg, bör väggskenorna skruvas i regel med cc
1200 mm/1800 mm.
•
Handkontroll, standard.

Handkontroll standard

Handkontroll med fyra programerbara lägen

Benställning för skivdjup 600-700 mm
Bredd

Djup

1200-1800

600-700

Hänghurts
Vid skivdjup upp till 700 mm/(750 mm) kan arbetsborden förberedas
för upphängning av hänghurts.
Tillval
•
Handkontroll med display och fyra programerbara lägen, art.nr
481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Art. nr
481001-1

Benställning för skivdjup 800 mm
Hänghurts monterad under arbetsbordet.

Bänkskiva
Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Bredd

Djup

Art. nr

1200-1800

800

481002-1
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Elektriskt höj- och sänkbart
Arbetsbord- Väggmonterat

Utförande
Elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för montering på vägg.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsedd för både sittande och stående .
Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:
•
Belastning: 100 kg, utbredd last.
•
Färg: Vitt som standard.
•
Slaglängd: 400 mm.
•
Skivbredd: Benställningen är steglöst ställbar i bredd och passar
skivbredder från 1200 - 1800 mm.
•
Handkontroll, standard.

Bänkskiva
Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Handkontroll standard

Tillval
•
Handkontroll med display och fyra programerbara lägen, art.nr
481000 (Ersätter handkontroll, standard).

Handkontroll med fyra programerbara lägen

Benställning för skivdjup 600-700 mm
Bredd

Djup

1200-1800

600-700

Art. nr
49320-1
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Elektriskt höj- och sänkbart
Väggpulpet

Utförande
Elektriskt höj- och sänkbar pulpet för montering på vägg.
Arbetsbordet har en stilren rektangulär design och god stabilitet.
Avsedd för både sittande och stående .
Helt fritt under bordet för enkel rengöring.

Fakta:
•
Belastning: 40 kg, utbredd last.
•
Färg: Vitt som standard.
•
Slaglängd: 400 mm.
•
Skivbredd: 600 mm till 1000 mm.
•
Handkontroll, standard.

Bänkskiva
Bänkskiva till benställning beställes separat.
Se våra separata kataloger för utförande bänkskivor.

Tillval
•
Handkontroll med display och fyra programerbara lägen, art.nr
481000 (Ersätter handkontroll, standard).
Handkontroll standard

Handkontroll med fyra programerbara lägen

Benställning för skivdjup 600-700 mm
Bredd

Djup

600-1000

600-700

Art. nr
49330-1
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