Invacare

®

Sengeborde

Stil og funktionalitet
Invacare Sonnet® sengebord serien findes i flere modeller og design
for individuelle behov og ønsker. Bordene er lige velegnet til brug i
hjemmet som på institution. Sonnet serien er et samspil af skandinavisk
elegance, design og funktionalitet.

Invacare

Invacare Sonnet® Dual

Invacare Sonnet Basic

®

Sengeborde

Invacare Sonnet Dual er udført
i skandinavisk bøgetræ med
en glat og holdbar effekt. Det
stilrene bord kan tilpasses med
sideklap for at gøre det lettere
at læse, skrive, spise mm. Sideklappen, der kan skråtstilles, kan
placeres i højre eller venstre side
efter ønske og kan indstilles i
højden fra 730 til 1050 mm.
Selve bordet er praktisk indrettet
med en hylde øverst og 2 skuffer
i forskellig størrelse samt et skab
i midten, hvor lågen er monteret
med et ”klaverhængsel”, således
at denne fylder mindst muligt.

Invacare Sonnet Basic er et
stabilt læse- og arbejdsbord
der kan hæves og sænkes.
Bordpladen kan vinkles i 6
positioner mellem 0 og 90 º. Det
U-formede understel gør det
enkelt at placere bordet henover
seng og kørestol. Sonnet Basic
er udstyret, med en praktisk
sideplade.

Invacare Sonnet Combi kan
bruges både som et praktisk
arbejdsbord og som et aktivitetsbord ved seng, stol og kørestol. Sideklappen kan indstilles i
højden fra 310 - 930 mm.
Selve bordet er indrettet med
en hylde øverst, en skuffe med
rumdelere, et skab med hylde og
en fodtøjs/taskehylde.
Alle vandrette flader er af plastlaminat for lettere rengøring.

Invacare Sonnet Combi

Pausa er et enkelt højderegulerbart læse-, spise- og arbjedsbord
med vinkelstilbar plade. Højdeog vinkelindstilles trinløst. Pausa
kan fint anvendes sammen med
seng og kørestol.

Invacare Pausa®
400 mm

600 mm
720 - 1160 mm

600 mm

400 mm

660 mm

Tekniske data

Sonnet Dual Totalhøjde: 760 mm
Frihøjde øverste hylde:
100 mm

Bordpladen:
400 x 400 mm

Højdeindstilling:
750 – 1050 mm
Sideplade: 630 x 320 mm

Vægt: 37 kg

Totalhøjde: 870 mm
Frihøjde øverste hylde:
100 mm

Bordpladen:
400 x 400 mm

Højdeindstilling:
710 – 930 mm
Sideplade: 650 x 380 mm

Vægt: 27 kg

Sonnet Basic

640 x 1000 mm

650 x 400 mm

Højdeindstilling:
700 – 1000 mm
Sideplade: 650 x 400 mm /
180 x 300 mm

Vægt: 11 kg

Pausa L865

720 - 1160 mm

400 x 600 mm

Sonnet
Combi

720 - 1160 mm
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