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Rotomoulding
Skåpet kommer som standard med en handdukshållare på ena sidan och 
en tvåfacks-flaskhållare på andra. Båda hållarna är integrerade i skåpet. 
Skåpet är monterat på ett chassi i lättmetall med stötfångare och dubbel-
hjul.

Övre bordsyta med upphöjda kanter. Hög hygienisk standard med släta 
ytor, rundade hörn, löstagbart hyllplan samt ventilerad bottenplåt. Skåpet 
är av formgjuten polyetenplast som är behandlad med Microban®. 
Kan tvättas med vattentemperaturer upp till +80 °C.

Skåpdörrar och lådfronterna är gjorda av gjuten plast med integrerat 
handtag, runda kanter och ellipsoidhålighet för mjuka handtag. Dörrarna 
och lådan kan öppnas från båda sidor för en enkelt och smidigt 
handhavande.

Butler
Butler är ett innovativt sängbord med exakt höjdvariationskontroll. Det finns 
en fast och en utdragbar stödyta som dessutom är tiltbar. Butler sängbord 
är idealisk för användning med sängar och stolar.

Höjdvariabel bordsskiva med precisionskontroll och automatisk lås-
ning. Enkel justering av bordshöjden med enhandskontroll. Bordsytan har 
rundade hörn och en kant som förhindrar att eventuellt spill rinner över 
kanten. När bordsskivan dras ut och tiltas/lutas så frigörs en avställningsyta 
som kvarstår i horisontalläge, perfekt för t.ex. en kopp eller ett glas.

Robust C-formad hjulram i metall, idealisk för användning med sängar och 
stolar. Låsbara hjul som säkerställer att sängbordet stannar där man vill ha 
det.

Hygieniskt med utmärkt kemiskt och mekaniskt motstånd. Bordet kan 
belastas med max 20 kg.

Dimensioner:
Golvyta: 740 x 437 mm.
Borsdsyta: 610 x 410 mm.(tiltbar) + 200 x 300 mm.(fast)
Höjd: 808 – 1108 mm

En kombination av skåpet Rotomoulding och bordet Butler
Art. nr: 9CE01009CR5322
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