INDIVIDUELLE BORDLØSNINGER
- GØR DE ØJEBLIKKE VI DELER
ENDNU BEDRE!

BORDE DESIGNET TIL DINE BEHOV
Ropox’ borde er designet til at tilgodese netop dine behov. Vi udvikler dem i samarbejde med
både brugere, plejere og terapeuter for at sikre, at de opfylder de grundlæggende ergonomiske
principper. Det er nemlig din garanti for, at vores produkter giver dig en lettere og bedre
hverdag.
Uanset om man skal bruge bordet til at læse, lege, arbejde eller træne ved, så lever vores brede
udvalg af borde op til de fleste krav, fordi de er så fleksible, at de kan tilpasses den enkelte
bruger og anvendes til mange forskellige formål.
Ved et Ropox-bord sidder man behageligt og afbalanceret, så man har mulighed for at udføre
de daglige aktiviteter på en mere aktiv og selvstændig måde.
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ANBEFALINGER

Hvad siger kunderne?

Jane Brostrøm, mor til Maise

”Maises Ropox-bord er uundværligt for hende i skolen, fordi hun kan
justere det, så det passer til hendes behov, uanset om hun sidder ned eller
står op. Maise bruger korset, og derfor er det svært for hende at læne sig
ind over bordpladen, men takket være bordpladens vippefunktion, kan
hun hæve bordet og holde sine papirer fast ved hjælp af en magnet.
Det betyder meget for Maise, at hun ikke skiller sig ud i klassen, og
Ropox-bordet giver hende mulighed for at justere det, så det har den
samme højde som de andre borde i klassen, og samtidig er hun stadig
sikret den bedst mulige arbejdsstilling.”
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VÆLG DET BORD, DER PASSER BEDST TIL DIG
Når man køber et nyt bord, er der nogle væsentlige faktorer, man bør tage
højde for, så man er sikker på, at bordet lever op til ens ønsker og krav.
Hvor mange personer skal bruge bordet?
Hvis der kun er én person, der skal bruge bordet, bør man vælge det bord,
som passer bedst til brugerens individuelle behov. Hvis der er flere brugere
af bordet, bør man vælge et bord, som er nemt at justere i højden, og som
samtidig har en størrelse, der passer til flere brugere og de fysiske færdigheder,
som brugerne har. Desuden bør man overveje, om bordet skal have hjul, så
man kan flytte det rundt. Det giver større fleksibilitet i hverdagen.
Er der særlige behov?
En god siddestilling kræver både et stabilt bord og stol, især for brugere med
balancebesvær. Hvis bordet har hjul, er det vigtigt, at de er forsynet med
bremser, så der ikke sker uheld.
Har brugeren nedsat syn eller måske begrænset rækkevidde, er borde med
vipbare plader specielt designet til netop disse behov.
Er der nok benplads under bordet?
Det er vigtigt, at brugeren kan komme tæt på bordpladen, og kørestolsbrugere
skal have nem adgang fra begge sider af bordet. Alle Ropox-borde har optimale
adgangsmuligheder, fordi de er designet, så der ikke er tværstænger under
bordpladen.

ET BORD KAN GØRE HELE FORSKELLEN
En behagelig og stabil siddestilling kan gøre en stor forskel i hverdagen. Børn,
voksne, gangbesværede og personer med nedsat syn har alle forskellige ønsker
og behov, men fordi vores borde er så fleksible, kan de indstilles til den bedst
mulige siddestilling uanset brugerens fysiske færdigheder. Man kan nemlig
justere bordene i højden, vælge mellem flere forskellige bordepladestørrelser og
bordplader med eller uden vippefunktion.
Med det rigtige bord samt tilbehør, kan man både læse, arbejde eller lege uden
besvær og få mest muligt ud af de daglige aktiviteter.
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VALG AF BORD

BORDPLADE MED VIPPEFUNKTION
Bordplader med vippefunktion giver mulighed for at variere siddestilling.

Computerarbejde – Afslappet,
tilbagelænet stilling ved anvendelse
af bordets forreste del.

Skrive – Fremadlænet stilling ved
anvendelse af midten af bordet.

Læse – Afslappet stilling ved
anvendelse af det øverste af
bordpladen.

JUSTERING AF BORDHØJDEN
Med et højdeindstilleligt bord kan man nemt justere bordet, så
det passer præcis til brugerens højde.

Barn

62-127cm

60-90cm

50-70cm

Voksen

Stående person

PASSER TIL ALLE – UANSET MOBILITET
Et bord er et samlingspunkt igennem hele vores liv. Det er der, vi taler, spiser,
arbejder, leger og griner. Det er for unge, voksne og ældre, for gangbesværede
og kørestolsbrugere, svagtsynede og andre personer – med eller uden funktionsnedsættelse.
Vores borde er skabt til alle livets øjeblikke, som vi deler med andre - uanset
mobilitet. Derfor findes vores borde både i private hjem, på skoler, plejehjem,
genoptræningscentre og hospitaler, og det er derfor, at vores produkter
foretrækkes af brugerne, deres familier, plejere og terapeuter.
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SÅDAN FÅR DU DEN BEDSTE SIDDESTILLING
For de fleste kan det være ubehageligt at sidde i den samme stilling i mere end 1-2
timer. Det skyldes, at siddestillingen er en af de hårdeste belastninger for lænden,
skuldrene og nakken, og det kan medføre muskelsmerter.
Løsningen på en god og sund siddestilling er variation. Hvis man har nedsat
funktionsevne - især hvis man er kørestolsbruger - kan det være svært at ændre
siddestilling, men med det rigtige bord får man den støtte, man har brug for.
Når vi udvikler borde, gør vi vores ypperste for at designe et bord, hvor brugerne kan
sidde behageligt og godt.
•
•
•
•
•

Man får ekstra støtte til armene, og det letter presset på ryg og skuldre.
Højdejusteringen forebygger smerter i skuldre og nakke.
Med den vipbare bordplade får man papirer på bordet tættere på.
MagRule-magneten holder papirerne fast på bordpladen – også selvom bordpladen
er vippet.
Man har nem adgang til bordet fra begge sider, da der ikke er tværstænger, som
begrænser benpladsen under bordet.

Alle bordets detaljer og funktioner sikrer den bedst mulige siddestilling, uanset om
man skriver, læser, leger eller bare slapper af ved bordet.

VISION-BORDETS FORDELE
Ropox’ Vision-bordserie rummer et bredt udvalg af borde med mange individuelle
justeringsmuligheder samt tilbehør.

Ropox arm supports

Elektrisk eller manuel højdejustering

Vision-bordpladerne er forsynet med
kontrastkant for svagtsynede samt
indbyggede stålplader, så man kan
placere MagRule-magneten, hvor man
har brug for den.
Vision-bordplader
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ROPOX VISION-BORDE

FUNKTION OG DESIGN SMELTET SAMMEN
Vi mener, at et bord både skal være funktionelt og elegant på samme tid, og
Vision-serien er indbegrebet af det princip. Designet er enkelt og stilfuldt og
har alle de funktioner, man har brug for, til både arbejde, skole, leg og træning
– blandt andet højdejustering, vipbar bordplade og en magnet, som holder
papirer fast på bordpladen.
Med de ergonomiske armstøtter kan man aflaste underarmene, og de er også
med til at støtte kroppen, så man får en balanceret siddestilling. Derudover
er der masser af plads under bordet, så kørestolsbrugere kan sidde tæt ved
bordet. Mange brugere vælger Vision-bordet på grund af det smarte design, de
brugervenlige funktioner og de mange anvendelsesmuligheder.
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Vision-serien er sæ
seende da man ka
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ROPOX

Vision-bord
•

•
•
•
•
•
•

Bordpladen fås med en fastgjort og vipbar side med trinløs
skråstilling (op til 74°). Den vipbar bordplade fås i midten, i
venstre eller højre side.
Fås i to højder (50-70 / 60-90 cm)
Tre bordpladestørrelser (90x60, 120x60, 90x90 cm)
Manuel eller elektrisk højdejustering
Indbygget sikkerhedsstop på den elektriske vipbar bordplade
Ingen tværstænger sikrer nem adgang for kørestolsbrugere
og deres hjælpere
Mulighed for bremsehjul

ROPOX

Vision High-/Low-bord
•
•
•
•
•
•

Et bord man kan sidde og stå ved
Elektrisk højdejustering (62-127 cm)
Fås med batteriløsning, så man undgår ledninger
Vipbar bordplade med stålindlæg
Bordpladen indeholder stål, så MagRule-magneten kan
placeres et vilkårligt sted og holde papirer fast
Mulighed for bremsehjul

Med MagRule kan man placere sine
ting et vilkårligt sted på bordet takket
være de indbyggede stålindlæg.

Indbyggede hjul

Højdejustering

Aftagelige armstøtter

Afrundede hjørner
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ROPOX ERGOBORDE

PASSER TIL NETOP DINE BEHOV
Ergobordet justeres manuelt i højden. Det kan fås med en vipbar
bordplade, som trinvist kan vippes op til 54°, og det gør bordet særligt
velegnet for svagsynede og brugere med begrænset rækkeevne.
Støttelinealen sørger for, at tingene bliver hvor de skal, også når bordet
er vippet.
Man kan bruge armstøtterne til at aflaste underarmene, og hvis man har
behov for det, kan de også være med til at støtte kroppen og hjælpe til at
holde en god balance, når man sidder ved bordet.
ErgoBordet er et enkelt, højdeindstilleligt kvalitetsbord, der kan bruges
af langt de fleste brugere både til træning, undervisning eller arbejde.
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ROPOX

ErgoBord
•
•
•
•

Manuel højdejustering fra 56-90 cm
Fås i to størrelser (90x60 og 120x60 cm)
Fås med trinvis vip på hele bordpladen eller venstre/højre
sektion vippet i en vinkel op til 54°
Bredt udvalg af tilbehør

ROPOX

ErgoSkrivebord
•
•
•

Elektrisk højdejustering
Fås i tre størrelser (160x80, 180x90, 200x90 cm)
Elektrisk højdejustering fra 60-125 cm

Bredt udvalg af tilbehør til Ropox ErgoBord
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ROPOX GRUPPEBORDE

TIL DE ØJEBLIKKE, VI DELER
At samles rundt om et bord med familie, venner eller kollegaer er for mange en helt naturlig
del af hverdagen. Vores Gruppeborde er designet til at fungere som et naturligt samlingspunkt,
uanset om det er på arbejdet, derhjemme, til træning eller i skolen.
Alle Gruppeborde kan nemt justeres i højden. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer, som er
nemme at rengøre, og der er masser af benplads under bordene, så de passer til alle brugere –
uanset mobilitetsgrad. Hvis man ønsker et moderne og elegant Gruppebord, som også opfylder
kravene hos brugere med funktionsnedsættelser, så er der gode muligheder for at finde den
rigtige løsning blandt vores brede udvalg.
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ROPOX

Vision Gruppebord
•
•
•
•
•

Manuel højdejustering
Afrundede kanter og hjørner
Glatte overflader og ingen smudsfælder
Elegante ovalformede ben
Kan monteres med bremsehjul

ROPOX

Ergo Gruppebord
•
•
•

Manuel højdejustering
Ingen tværstænger – velegnet til kørestolsbrugere
Kan monteres med bremsehjul

ROPOX

4Single
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordet fås med og uden bordplade
Manuel eller elektrisk højdejustering
Sikkerhedsstop der giver større tryghed
Bordstel som passer til alle typer bordplader
Fås i to højder (55-85 / 65-95 cm)
Batteriløsning så man undgår ledninger
Bordstellet kan fremstilles på speciele mål
4Single med bordplade fås i 165x100 og 200x100 cm

Der kan monteres skuffer og skabe
under 4Single bordet.

4Single bordet er velegnet til mange
forskellige formål.

Armstøtterne fås til Vision og Ergo
Gruppebordene som hjælper brugeren til
at slappe af i skuldrene.
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ROPOX TRÆNINGSBORDE

EN FØLELSE AF SIKKERHED OG RO
I vores udvalg af Træningsborde findes to forskellige borde: ErgoMulti og GetUp. De er begge designet med særlige funktioner og egenskaber sammenlignet
med almindelige borde, fordi de er udviklet specifikt til træningsformål.
ErgoMulti-bordet er det optimale valg til træningssessioner, hvor brugeren og
terapeuten sidder over for hinanden og en tæt kontakt er nødvendig.
Det er forsynet med to ergonomiske kurver på bordsiderne, hvilket gør det
muligt for to personer at sidde behageligt på hver sin side af bordet.
Kørestolsbrugere kan også komme tæt på bordet og få en god siddestilling.
Get-Up-bordet er særligt velegnet til personer med nedsat funktionsevne, fordi
den indbyggede personløfter giver ekstra støtte, når en bruger skal have hjælp til
at komme op at stå. Bordet kan bruges til træningsformål i ergo- og fysioterapier
og kan være med til at aflaste personalet i at hjælpe brugeren.
14

text

ROPOX

ErgoMultibord
•
•
•
•
•

Velegnet til træningssituationer
Ingen tværstænger
Forskellige udskæringer i bordpladerne gør,
at det kan tilpasses individuelle behov
Manuel højdejustering
Leveres med bremsehjul

ROPOX

Get-Up-bord
•
•
•
•
•

Mobilt støttebord, som kan løfte og sænke både
brugeren og bordet
Hejs og højdejustering foregår i en bevægelse
Elektrisk højdejustering
Aflaster personalet i at hjælpe brugeren
Underarmsstøtter og håndtag er med til at støtte
brugeren

ROPOX GET-UP
Det mobile Get-Up stå-/siddebord yder god
støtte og giver mulighed for at brugere med
forskellige funktionsnedsættelser kan komme
op at stå.
Ergo- og fysioterapeuter bruge tit bordet som
træningsudstyr, da personhejs og højdejustering
af bordpladen, kan foregå i en bevægelse.
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OM ROPOX
FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV
“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning,
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder
efter det samme mål.
Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk
genoptræning.
Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.
Du kan læse mere på www.ropox.dk, og du er også velkommen til at kontakte os eller
en af vores forhandlere.
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