
Univerzální jídelní stolek

Solido 3

Pacient Personál Management

— Moderní design 
v různých barev-
ných variantách

– Vysoká funkčnost 
za dostupnou cenu

— Intuitivní ovládání 
stolku

– Ergonomická 
manipulace

— Možnost  
naklopení desky 
pro čtení

– Zpříjemnění  
pobytu na lůžku
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Jednoduché ovládání
Jídelní stolek Solido 3 lze vybavit pružinou 
pro výškové nastavení bez nutnosti použít 
ovládací madlo.

Praktický náklon
Naklápěcí jídelní plochu ocení pacienti při 
čtení nebo používání tabletu.

Ergonomické ovládání
Díky ergonomickým funkcím a speciální 
sloupové konstrukci je manipulace se 
stolkem velmi snadná.

1  Madlo pro jednoduché ovládání.

2  Tvar jídelní desky umožňuje 
pacientovi přisunout si stolek 
ještě blíže k tělu, což je praktické 
zejména při jídle.

3  Mimořádně snadné nastavení výšky 
stolku pomocí madla.

4
 Integrovaná zarážka chrání knihy 

a další předměty před pádem, a to 
dokonce i při naklopení jídelní desky.

5
 Kovová madla slouží jako praktická 

zarážka pro předměty umístěné 
na stolku.

Jídelní stolek Solido 3 je praktickým příslušenstvím, které pacientovi 
zpříjemní pobyt na lůžku. Má řadu ergonomických funkcí, takže ovládání 
stolku je intuitivní a snadné pro pacienta i ošetřovatelský personál.
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HandyClip
Unikátní tvar sloupku umožňuje 
připojení praktického klipu, který je 
možné svisle posouvat. Na klip lze 
zavěsit různé příslušenství – držák 
láhve na vodu, nádobu na moč, 
malou přihrádku na telefon atd. 
Pacient tak má vždy vše potřebné 
na dosah ruky.

Design: funkčnost 
a estetika 
Díky čistým liniím je jídelní plocha 
snadno čistitelná. Dostupná je 
v několika barevných provedeních, 
takže barvu stolku lze sladit s barvou 
lůžka a vybavením pokoje.

Praktické detaily 
— Hladký povrch sloupu, bezespárová 

technologie a praktický design 
usnadňují čištění stolku s podvozkem 
ve tvaru T.

— Podvozek ve tvaru T snadno zajede 
pod lůžko, a to i v případě, že je 
vybaveno 5. kolečkem.

— Vyberte si:
— Podvozek s nízkou podjezdnou 

výškou a dvěma malými 
integrovanými kolečky.

— Podvozek ve tvaru C se dvěma 
většími kolečky 50 nebo 75 mm pro 
snazší údržbu i přesouvání stolku.

— Nosnost stolku je 30 kg.
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Technické údaje 
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Vnitřní rozměry jídelní desky Pevný díl 11 ×  35 cm

Velký díl 64 ×  35 cm

Vnější rozměry jídelní desky 94,5  ×  45 cm

Natavení výšky (závisí na kolečkách a podvozku)

C-podvozek a kolečka 50 mm 103 ×  71 cm

C-podvozek a kolečka 75 mm 104,5 ×  72,5 cm

T-podvozek 102 ×  70 cm

Nosnost Uprostřed jídelní desky 30 kg

Rozměry podvozku C-podvozek a kolečka 50 mm 80,5  ×  44 cm

T 79,5  ×  43,5 cm

Výška podvozku
C-podvozek a kolečka 50 mm 11,3 cm

T 3,4 cm

Úhel naklápění 0° - 8° - 21° - 31° - 40° - 48°


