
”Et bordstel der gør køkkener 
mere tilgængelige ”

ET STØJSVAGT, HØJDEJUSTERBART BORDSTEL 
DESIGNET TIL TILGÆNGELIGE KØKKENER
FlexiPlus er et højdejusterbart bordstel, der som standard kan 
reguleres 30 cm i højden. Der er dog mulighed for at programmere 
vandringen i et endnu større interval, fra 0-66 cm, hvis det ønskes.

Bordstellet er en forbedret udgave af FlexiElectric stellet. Med 
FlexiPlus får man både en mere støjsvag højderegulering, elegant 
afdækning af skruer, en mere fleksibel placering af benene og 
færre komponenter. Derudover er der mulighed for at tilkøbe en 
betjening med lås eller en fjernstyret betjening.

Den indbyggede ROPOX Sicuro anti-kollision er en ny feature.  
Der anbefales altid sikkerhedsstopliste på bordpladens forkant  
for at reducere klemningsfare maksimalt.

Hvis de eksisterende rørføringer besværliggør placeringen af 
bordstellet, kan man montere FlexiPlus med fremskudte ben ved 
hjælp af afstandsbeslag. På den måde får man mere bordpladeplads 
til for eksempel vask eller kogeplader.

På FlexiPlus er der mulighed for at nivellere bordpladen i tre 
dimensioner. Det betyder, at man kan finjustere bordpladen  
meget nøjagtigt og få den helt i vater. 

ROPOX FLEXIPLUS & FLEXIPLUSCORNER

Ropox Connect appen giver via trådløs  
Bluetooth-teknologi mulighed for at indstille 
FlexiPlus i en bestemt højde



Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016
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ROPOX FLEXIPLUS/CORNER
Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
Højde:    65-95 cm
Længde:  60-300 cm
Farve:   RAL 9010
Vandring:              0-30 cm (mulighed for 0-66 cm)

FLEXIPLUS – inklusiv bordplade og sarge

55-295 cm

65-95 cm

MODEL/V-NR.    30-90060/
30-90100

 30-90105/
30-90200

  30-90205/
30-90240

 30-90245/
30-90300

LÆNGDE AF  
BORDPLADE

  60-100 cm  105-200 cm 205-240 cm 245-300 cm

TILBEHØR

85-295 cm
85-295 cm

65-95 cm

FLEXIPLUS U-STEL, 90° op til 160° hjørnevinkel
V-nr.: 30-91001
V-nr.: 30-91002

V-nr.: 30-93000

65-95 cm

60-300 cm

Standard
58-62 cm

Støttefod, 49 cm 
aflastning af væg
V-nr.: 30-67705

Installationsafdækning
V-nr.: 30-67635

Afstandsbeslag, 7 cm 
til væg
V-nr.: 30-90530

Beslag til dækplader
V-nr.: 30-67760

Betjening, låsbar
V-nr.: 30-90550

Klemliste,  
længde 120-620 cm
V-nr.: 30-92120 til 30-92620

Fjernbetjening, trådløs
V-nr.: 30-90540

Programmering af
højdejustering, 0-66 cm
V-nr.: 30-93700

Hjørnebeslag, 
90°-160° 
V-nr.: 30-90570

Bordpladebæringer
til dybde 38-72 cm
V-nr.: 30-67619 til
30-67627

FLEXIPLUS – standardstel til bordplade

FLEXIPLUS CORNER, 90° hjørnevinkel

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.




