DUURZAAM EN MODERN MEUBILAIR

Bedtafel
DIEPTE TAFEL:

47 cm

TOTALE
TAFELBREEDTE:

92 cm

HOOGTEBEREIK:

73,5 – 110 cm

De Arjo bedtafel is een bed-/stoeltafel
die zorgvragers voorziet van een stevig,
plat oppervlak om aan te eten, schrijven,
lezen. De constructie met één kolom
en verstelbare hoogte maakt de tafel
geschikt voor gebruik in combinatie met
de meeste soorten bedden en stoelen.

• Model OBT0 heeft een uit één stuk bestaand vast blad
• Modellen OBT1 en OBT2 hebben een uit twee stukken
bestaand blad met verstelbare kantelpositie
• Hoogteverstelling met behulp van gasveer
• Boekensteun*
• Optionele hoekbeugels*

*Alleen bij kantelversie

www.arjo.nl

Kleuren en opties
Bedtafels zijn verkrijgbaar in 2 modellen:

Bedtafels zijn verkrijgbaar in 4 kleuren
of 3 soorten houtafwerking:

Kantelbaar tafelblad
Vast tafelblad

Vaste tafelbladen
worden in één kleur
geleverd.

Blauw

Lila

Lichtblauw

Eiken

Beuken

Walnoot

Lichtgrijs

Specificaties en configuraties
OBT0, OBT1 EN OBT2 BED-/STOELTAFELS

BESCHIKBARE CONFIGURATIES

Afmetingen (vast) tafelblad

92 x 47 cm max.

Kleuren

Bereik hoogteverstelling

73,5 tot 110 cm

Blauw

Kantelstanden (ongeveer)

0°/18°/25°/32°/38°/43°

Lila

Gewicht (ongeveer)

17 kg

Lichtgrijs

Maat zwenkwiel

50 mm

Eiken

Veilige tilbelasting

25 kg
Gelijkmatig verdeeld

Beuken

25 kg

Brandbaarheid

Classificatie M1 conform
norm NF P 92-507:2004

Walnoot
Opties
OBT0 – Vast tafelblad, niet kantelbaar

Materiaal
Tafelbladen

Compact hogedruklaminaat (HPCL)

OBT1 – gesplitst tafelblad (geen rail)

Kolom

Geanodiseerde afwerking aluminium
uitstekend gedeelte

OBT2 – gesplitst tafelblad met hoekbeugels

Voetstuk

Gepoedercoate afwerking stalen buiscomponenten

Materiaaleigenschappen
van HPCL

• Bestand tegen krassen en deuken
door dagelijks gebruik
• Bestand tegen vocht, stoom en hitte
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