
ROPOX ERGOBORD

”Designet til at gøre 
hverdagen lettere”

ET FUNKTIONELT BORD TIL ALLE BEHOV
ErgoBorde har en lang række justeringsmuligheder, så man kan tilpasse bordet efter individuelle 
behov. Det store udvalg af modeller gør også Ergo-serien særlig velegnet til både undervisning, 
arbejde og leg.

Bordhøjden justeres manuelt, og kørestolsbrugere kan nemt komme langt ind under bordet, fordi det 
er designet uden tværstivere.

At bordpladen kan skråtstilles gør, at det bliver nemmere at nå dokumenterne på bordpladen, og 
samtidig forkorter det også den visuelle afstand til papirerne. Det er en stor fordel for svagtseende, 
brugere med nedsat armfunktion og personer, der har svært ved at læne sig fremover.

Man kan bruge armstøtter til at hvile underarmene på, og de kan også hjælpe til en mere afbalanceret
siddestilling. Der findes desuden rigtig mange tilbehørsmuligheder, der sikrer en tilpasset induviduel 
bordløsning. 



VARIANT/MODEL A B C D

STØRRELSE 120X60 CM

Model C + D:
Vipbar bordplade 90cm  
Fast bordplade 30cm 20-70210 20-70211 20-70212 20-70213
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Støttelineal (belastning 8kg.)
V-nr.: 20-70509/90 cm (B)
V-nr.: 20-70510/120 cm (B)
V-nr.: 20-70513/90 cm (C+D)
V-nr.: 20-70514/120 cm (C+D)
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ROPOX ERGOBORD
Max. brugerbelastning: 100 kg 
Højde:    56-90 cm
Dybde:    60 cm
Bredde:    90 eller 120 cm
Stelfarve:   Sølvgrå
Bordplade farve:   Lysegrå

Alle borde kan højdeindstilles manuelt fra 56-90 cm.
Ved brug af adapter er det justerbare højdeinterval 66-100 cm.
Bordpladen kan skråtstilles trinvist op til 54° (model B, C og D).

TEKNISK INFORMATION

TILBEHØR

Arm support inkl. krog 
og pose
V-nr.: 20-60520

Arm support, låsbar, 
inkl. krog og pose 
V-nr.: 20-60517

4 bremsehjul, 
øger højden med 8 cm
V-nr.: 20-50340

Adapter til 
højdejustering, 10 cm
V-nr.: 20-70503

Blyantholder
V-nr.: 20-70506

Hjul med bremse, 
uden højdeændring
V-nr.: 20-70502

Dokument/PC holder 
inkl. monteringsbeslag
V-nr.: 20-70504

VARIANT/MODEL A B C D

STØRRELSE 90 X 60 CM

Model C + D:
Vipbar bordplade 60cm 
Fast bordplade 30cm 20-70010 20-70011 20-70012 20-70013


