
ROPOX VISION GRUPPEBORD

”Gruppeborde til de 
øjeblikke vi deler”

STILFULDE BORDE MED ALLE DE 
TEKNISKE DETALJER 
MAN HAR BRUG FOR
Vision Gruppeborde er særligt velegnede til møder, 
middage, undervisning eller enhver anden aktivitet, hvor 
flere mennesker samles. De er elegante og i et enkelt 
design, og samtidig dækker de alle brugernes behov, uanset 
deres fysiske formåen.

Bordene kan justeres i højden og har masser af benplads, 
da der ikke er nogle tværstænger under bordpladen. Dette 
gør at kørestolsbrugere kan komme tæt ind til bordet. Der 
er ingen sarge under bordet og derfor kan det justeres til 
den korrekte højde for kørestolsbrugere. Armstøtterne 
kan bruges som hjælp til at få en afbalanceret sidde-
position ved bordet, og de giver også en ekstra støtte 
til underarmene. Bremsehjul kan monteres for øget 
fleksibilitet. Bordpladen har mat overflade, derfor ingen 
generende genskin.

Hvis man har brug for et bord til flere mennesker, end 
der kan sidde ved et standard Vision Gruppebord, så 
er bordene designet, så de kan bruges i forlængelse i 
hinanden.
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ROPOX VISION GRUPPEBORD
Max. brugerbelastning: 100 kg 
Højde:    50-70 eller 60-90 cm
Dybde:    100 cm
Bredde:    165, 200 eller 240 cm
Stelfarve:   Sølvgrå
Bordpladefarve:    Lysegrå

FARVEOVERSIGT FOR BORDPLADER

Standard

VARIANT/MODEL A

STØRRELSE 165 X 100 CM

V-nr.: 20-62116-11
V-nr.: 20-62216-11

VARIANT/MODEL A

STØRRELSE 200 X 100 CM

V-nr.: 20-62120-11
V-nr.: 20-6220-11

VARIANT/MODEL A

STØRRELSE 240 X 100 CM

V-nr.: 20-62124-11
V-nr.: 20-62224-11

Højde 50-70 cm
Højde 60-90 cm

Højde 50-70 cm
Højde 60-90 cm

Højde 50-70 cm
Højde 60-90 cm

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

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

Bremsehjul uden højdeændring 
Borddybde 100 cm
V-nr.: 20-60579

Bremsehjul, øger højden 8 cm
Borddybde 100 cm
V-nr.: 20-60589

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

Skinne til arm support til bordbredde 
165/200/240 cm
V-nr.: 20-60525/20-60526/20-60527




