Combinea

Pacientský stolek k lůžku

PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Pacientské stolky Combinea tvoří variabilní řadu šesti modelů, které
umožňují široké použití. Zaoblené rohy a hrany jsou bezpečné pro
každodenní používání a ideální pro běžné čištění.

Plastová odnímatelná horní
deska z ABS plastu pro
snadnou údržbu.

MODULÁRNÍ ŘADA STOLKŮ
ZABUDOVANÁ ZÁSUVKA NA
TELEFON U NĚKTERÝCH
MODELŮ
5. KOLEČKO PROTI
PŘEVRHNUTÍ U VELKÉ
ZÁSUVKY
SNADNÁ ÚDRŽBA

Ochranné nárazové lišty
okolo celého korpusu chrání
stolek při transportu.

Dvojitá kolečka
s průměrem 50 mm.

ŘADA BAREVNÝCH VARIANT
ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Díky odnímatelným plastovým vložkám do zásuvek je
možné tyto prostory snadno čistit.

Možnost výběru mezi dvířky nebo velkou zásuvkou; dvířka jsou vybavena závěsy otočnými
o 270°.
Zásuvka na telefon bez bočních vlysů je
snadno přístupná z obou stran stolku.
Čtyři dvojitá kolečka a páté kolečko u zásuvky.
Držák na tři lahve integrovaný do vložky velké
zásuvky.
Odnímatelná horní ochranná deska.
Snadno omyvatelná konstrukce.
Pevná hliníková madla s atraktivní povrchovou
úpravou.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ
Stolek je také možné vybavit zámkem horní zásuvky.
Na rozdíl od běžného nábytku je korpus stolků
Combinea vyroben z desek s povrchovou
vrstvou laminátu, což významně zvyšuje odolnost a usnadňuje hygienu stolku.
Páté kolečko u dolní zásuvky stolku zajišťuje
jeho stabilitu a chrání ho proti překlopení.
Pacient má snadný přístup ke všem úložným
prostorám stolku, čímž se zvyšuje samostatnost pacienta.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška – nízký stolek
80 cm
Výška – vysoký stolek
90 cm
Šířka – vč. ochranných lišt
48 cm
Šířka – korpus
41cm
Hloubka – vč. ochranných lišt 50 cm
Hloubka – korpus
45 cm
ABS díly
RAL 9002
(Horní krycí deska i ve variantě RAL 9006.)
Zásuvky i korpus stolku jsou vybaveny zaoblenými
madly pro snadné uchopení.

Plastová ochranná krycí deska se zvýšenými okraji proti
pádu předmětů s příjemným zaobleným tvarem.
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pacientský stolek k lůžku

Combinea – varianty podle přání

