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Classic - univerzální vybavení nemocničního pokoje
Pacientský stolek k lůžku

Oboustranný pacientsky stolek Eleganza Classic v provedení s nebo bez
výklopné jídelní desky umožňuje umístění na levé nebo pravé straně
lůžka při zachování všech funkcí.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
A NÁKLON JÍDELNÍ DESKY
SNADNÁ MANIPULACE
DVOJITÁ KOLEČKA
SNADNÁ ÚDRŽBA
UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
Skříňky jsou přístupné z čela i zadní strany
stolku a zásuvky jsou výsuvné oběma směry.
Mechanismus výklopné jídelní desky je integrován do korpusu stolku.
Stolek je vybaven horní zásuvkou, nikou
a spodní skříňkou s poličkou a dvířky.
Modely bez jidelní desky mají v korpusu
umístěn integrovaný držák na plastové láhve
a přihrádku na časopisy.
Stolky jsou vybaveny čtyřmi dvojitými kolečky (2 jsou vybavena brzdou).

KOMFORTNÍ PROVEDENÍ
Mechanismus výklopné jídelní desky umožňuje snadnou manipulaci a nastavení.
Práškové lakování kovových částí stolku zaručuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému oděru.
Vrchní i jídelní deska a čela zásuvek jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu, odolného
proti mechanickému poškození.
Vrchní deska stolku je opatřena galerií, sloužící
také jako madlo pro manipulaci se stolkem.
Vrchní i jídelní deska jsou opatřeny zvýšenými
hranami.

Integrovaný plastový držák pro
ro
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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50 x 51,5 cm
60 x 34,5 cm
86,5 cm
72 –108 cm
9 kg
7,5 cm
35 kg
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Vnější rozměry
(bez jídelní desky)
Rozměry jídelní desky
(mezi hranami)
Výška stolku (horní desky)
Výška jídelní desky
(kolečka prům.7,5 cm)
Max. zatížení jídelní desky
(ve středu desky)
Kolečka
Hmotnost
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