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Flertalet 
olika

höjder 

Flexibelt arbetsbord

FlexVan med två-pelarbord
Sladdfri. Höjdjusterbar
Höjd: 78-110 cm. 
Stabil även vid tung belastning.
Bordsplatta: Finns i olika bredd och 6 cm djup.

FlexVan med en-pelarbord 
Sladdfri. 
Höjdjusterbar 70-111
Bordsplatta: Finns i olika bredd och 6 cm djup.

• FlexVan är specialutvecklade
  för att effektivisera och skapa 
  smidighet i arbetet.

  • Höjs & sänks utan ström, så
  inga sladdar behövs.

• Hygieniska & rengöringsvänliga 
ytor. Enkel att rengöra & ytor 
som tål att spritas av.

• Dubbla hjul som ger stabilitet 
  & enkelhet att flytta omkring.

 • Alla FlexVan modeller kan fås 
  med sidoklaff.

•  Möjligt att få hållare till skärm, 
laptop eller surfplatta.

  
• Använd vagnen sittande eller 
  stående. Gott om plats för 
  benen. 

• Plats för flera olika tillbehör/
  hållare, samtidigt som det är 
  bra bordsutrymme.

FlexVan med klaff 
& droppstativ

KAN HÖJAS 
OCH SÄNKAS 
ENKELT MED 
EN SPAK.

FlexVan med låda 
& överbyggnad

FlexVan med 1 pelare

  • Droppstativ

  • Sidoklaff

  • Laptop/surfplatta-hållare

  • Printerhylla

  • ISO back 

  • Låda

  • Medicinback

  • Handskhållare

  • Handspritshållare

  • Våtservetthållare

  • Papperskorg

  • Hållare för riskavfallsburk

  • Dokumenthållare

TILLBEHÖR
FLEXVAN

FlexVan med 2 pelare

Smart & enkel mobilarbetsyta designad efter era behov.
Kontakta oss på mail, telefon eller besök www.standardsystem.se

Se fler tillbehör på vår hemsida, www.standardsystem.se
Eller kontakta oss på mail info@standardsystem.se eller telefon 040-22 83 70 så hjälper vi dig.

Individuella anpassningar



Det är möjligt att få FlexVan både med ett eller två ben 
under bordet. En FlexVan är sladdfri och höjdjusteras 
enkelt med hjälp av gaspatron och en spak.

Rymlig låda med praktisk indelning. 
Lådan kan fås med eller utan lås.

FlexVan med 2 ben. 
Sladdfri, Flertalet olika höjder. 
Släta och robusta ytor som tål
att spritas av.

Kan även fås med en praktisk hylla 
undertill för diverse små saker som 
behöver finnas nära till hands.

Mobilt vårdbord, så du har allt som behövs till den 
enskilda patienten nära till hands. 

Välj tillbehör så 
din arbetsstation 
blir inredd precis
efter ert behov.

 • Allt finns med på ett bord och det
  sparar tid och plats.

• Enkel hantering vid mätning av puls,
  blodtryck, temperatur m.m.

• Möjlighet att använda laptop för snabb 
  registrering av data. 

• Back till olika mindre saker som 
  behöver finnas nära.

Vi har ett brett utbud av FlexVan och andra produkter.
Kontakta oss på mail, telefon eller besök www.standardsystem.se

Hittar ni inte vad ni letar efter?
Kontakta oss på mail info@standardsystem.se eller telefon 040-22 83 70 så hjälper vi dig.

PERFEKT TILL
DAGKIRURGI

UPPVAKSAVDELNING
AKUTAVDELNING

Mobilt vårdbordMobil arbetsstation



Medi-FlexVan kan också 
inredas med flera backar 
och istället en korg för 
vatten, muggar och 
medicinkoppar. 

Smart och enkelt arbetsbord med plats för laptop/monitorskärm och samtidigt plats till 
dokument och/eller annan användning.

MEDI-FLEXVAN

Lätt att montera en 
papperskorg

under bordsplattan.

Back med plats till förvaring under bordet, vilket 
skapar ordning och mer plats på bordsplattan.

Sladdhål ned till back 
med plats för sladdar 

och annat.

Medi-FlexVan har upp till 5 brickor 
med plats för daglig medicin för 7 
patienter i varje bricka.

Skåpsdörren kan fås med både 
nyckellås och elektroniskt lås

Sidoklaff ger 
extra bordsplats 
utan att behöva 
ta upp mer plats 

i rummet.

Medi-FlexVan
• Sladdfri

• Flertalet höjdjusteringar

• Höjd 78-110 cm

• Bordsplatta i flera olika bredd 

  med 60 cm djup.

Tillbehör
• Kanylbox

• Papperskorg

• Dokumenthållare

TO GO VAN
Liten och lätthanterligt bord på hjul som 
lätt kan ställas undan efter användning.

Höjd från 67-105 cm. 
Bordsplatta 46x46 cm.

FLEXTABLE
Praktiskt bord till den 
korta proceduren.

T ex. PVK-installation eller 
sårvård. Även praktiskt 
som extra bordsplats 
för patienten.

ECARE 
Praktisk och hygieniskt 
rullbord till många områden. 

Lättkörd med tysta dubbelhjul.
Bordsplatta 65,5x49 cm.
Finns i olika höjder mellan 81-93 cm 
beroende på om man väljer utan låda, 
med 1, 2 eller hylla under låda osv.
Se alla varianter online.

FLEXVAN XL
När ett större bord behövs.

Sladdfri och steglös höjdjustering. 
Höjd 80-113 cm. Bordsplatta 60x100 cm. 
Kan monteras med FlexVan tillbehör.
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Kan även fås 
med olika låd-
kombinationer.

• Bordsplatta 50x65 cm

• Bordsplattan kan 

  fällas ned (tillval)

• Höjd 75-108 cm

• Steglös och sladdfri  

   höjdjustering

Alla Flex Van har hållbara & robusta topplattor som tål att spritas av.
Kontakta oss på mail, telefon eller besök www.standardsystem.se

Hittar ni inte vad ni letar efter?
Kontakta oss på mail info@standardsystem.se eller telefon 040-22 83 70 så hjälper vi dig.

Övriga mobila bordArbetsbord till laptop



Standard System Altikon AB • Teknikvägen 11, 246 43 Löddeköpinge
Tel. 040-22 83 70 • E-mail: info@standardsystem.se • Hemsida: standardsystem.se

KONTAKTA OSS
VI BYGGER EFTER ERA BEHOV


