
Ada sängbord

Ada är ett hållbart, säkert och modifierbart sängbord, utformat för användning i krävande
sjukhusmiljöer. Bordets funktioner kan utökas med tillbehör beroende på användningsbehov.

Det modernt utformade ADA-sängbordet har steglös justering av matskiva och användningssida
(höger eller vänster) och kan bytas utan verktyg. De 75 mm låsbara dubbelhjulen gör att bordet
är enkelt att flytta men kan låsas ordentligt på plats. Bordets stomme är av epoxibelagt stål och
sidopaneler, bordsskiva och ovansida av laminat. Bordet har två utdragbara lådor varav den
översta kan låsas. Ovansida och sidopaneler är ljusgrå som standard och frampanelerna vita.

Läs- och matskivans vinkel kan justeras. Det finns även ADA-nattduksbord utan läs- och matskiva.
Ada sängbord är CE-märkt och överensstämmer med MD-föreskrifterna.

Produkt med tillbehör
på bilden
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Fabriksinstallerade alternativ och övriga tillbehör

Tekniska data och funktioner

Ram Epoxy-belagt stål

Höjd 90 cm

Bredd 47,5 cm

Djup 60 cm (113 cm med middagsbord framför)

Ovanskivas storlek 46 x 58,5 cm

Läs- och matskivans storlek 38 x 48 cm (38 x 54,5 cm med hållare)

Läs- och matskivans höjdsjustering 78 - 105 cm

Läs- och matskivans högsta belastning (SWL) 4 kg

Hjul Dubbelhjul 75 mm, låses separat

Ovanskiva och sidopaneler Ljusgrått melamin

Frampaneler Vita

Skydd för ovanskiva (tillbehör) ABS-plast

Lådor ABS-plast

CE-märkning Ja

Ovanskiva och sidopaneler

Björkfärgat melamin  .............10000 9187
Bokfärgat melamin  ...............10000 9188

Lådor

Ljusblå frampaneler  ..............10000 9212

Skydd för ovanskiva
plast 10000 9262

Toffelställning
10000 9268

Tidningskorg
10000 9266

Flask- eller avfallspåsställning
10000 9288 
Ställning för anropningsapparater
10000 0629
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