Höj- & sänkbart väggbord
Det vägghängda, höjdjusterbara bordet är en ultimat lösning på ergonomisk
arbetsstation när platsutrymmet är begränsat på avdelningen eller institutionen.
Används med fördel som extra arbetsplats i laboratorier samt vid digital journal
hantering med bärbar eller stationär dator.

HS Bord
VÄGGHÄNGDA ARBETSBORD • STATIONÄRA ARBETSBORD • MOBILA ARBETSBORD

Placeringen på vägg, bidrar till god hygien med enkel renhållning av golvytan
under, då inga bordsben är i vägen.
Ergonomiskt riktigt med höjdjustering
I linje med ergonomiskt riktiga arbetspositioner, kan personal variera sin
arbetsställning, mellan sittande och stående. Med ett enkelt knapptryck regleras
höjden på bordet, som kan justeras från ca. 62 cm, med en höjdvandring på 65
cm, upp till maximal arbetshöjd på 127 cm för att anpassas till alla användare.

Mobilt arbetsbord
med HS-funktion
Det mobila HS-bordet är den perfekta lösningen på mobil arbetsstation för
digital journal hantering ute på avdelningen. Bordet är lätt att transportera
runt samt har elektrisk höj- och sänkfunktion för anpassningsbar arbetshöjd
för alla
användare.
Bordet är mycket lämplig som registrerings- eller anteckningsstation, då
personal kommer och går under
regelbunden basis samt då mobilitet är extra önskvärt.
Bordet är ergonomiskt anpassat, så personalen kan variera sin arbetsställning, mellan sittande och stående. Genom ett enkelt knapptryck justeras
arbetshöjden från 72 cm upp till maximal höjd på 137 cm.
Mobila HS med topplatta i bokfanér

Elektroniskt höjdjustering
med enkel knappsats.
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Tangentbordsutdrag

Ring 0703 89 07 01 eller
mail till info@standardsystem.se,
så hjälper vi er vidare.

Illustrationer

Illustrationer

Mobilt arbetsbord

Vägghängt arbetsbord
Höj- & sänkbar med en intervall från ca. 62 cm (med en
höjdvandring på 65 cm) till en maximal arbetshöjd på 127
cm. Max belastning med enkel pelare 65 kg.

Höj- & sänkbar med en intervall från ca. 72 cm (med
en höjdvandring på 65 cm) till en maximal arbetshöjd
på 137 cm. Max belastning 65 kg.

* Gäller vid monteringshöjd på ca. 2 cm över golv. Vid
monteringshöjd ca. 10 cm, uppgår maximal arbetshöjd till
135 cm.

HS bord - Vägghängt

HS bord - Mobilt

Flera utföranden
Mått på topplatta 70x5O cm, 60x60 cm, 80x60 cm,
100x60 cm
Topplatta (färg)

Bokfaner eller vit laminat

Stativ (pelare)

Enkel pelare - lyftkapacitet 65 kg

Stativ (färg)

Silverfärg

Hjul

Mjuka, lättrullande hjul 7 cm

Höjdvandring

65 cm, arbetshöjd från 72 cm till 137
cm.

Elektronik

Elektroniskt höjdreglage, knappsats

Tillbehör

CPU-hållare för stationär dator samt
tangentbordsutdrag.

Ergonomisk och lättrullade
Bordet finns i flera olika utföranden,
med samma alternativ till topplatta
och mått som det vägghängda.
Fyra lättrullande mjuka hjul bidrar till
enkel och smidigt transport runt på
avdelningarna. Alla hjul har broms för
bästa stabilitet vid användande.

Ring 0703 89 07 01 eller skriv till info@standardsystem.se,
så hjälper vi er vidare.

Mått på topplatta 70x5O cm, 60x60 cm, 80x60 cm,
100x60 cm
Topplatta (färg)

Bokfaner eller vit laminat

Stativ (pelare)

Enkel pelare - lyftkapacitet 65 kg
Dubbel pelare - lyftkapacitet 120 kg

Stativ (färg)

Silverfärg

Höjdvandring

65 cm, arbetshöjd från 62 cm till 127
cm.

Elektronik

Elektroniskt höjdreglage, knappsats

Tillbehör

CPU-hållare för stationär dator samt
tangentbordsutdrag.

Se fler av våra produkter
på www.standardsystem.se

Bordet finns i flera olika utföranden,
med topplatta i bokfaner eller vit laminat,
i måtten 70x50 cm, 60x60 cm, 80x60 cm
samt 100x60 cm.
Stativen monteras enkelt
på vägg och har lyftkapacitet på
65 resp. 120 kg.

