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Tarvikepöydät, hoitotuolit, hoitajantuolit, laptop-pöytä
Tuote
nro
252

Pöydät ja tuolit
Tarvikepöytä Salon

Hinta sis. alv 24%
(alviton hinta suluissa)
147,60 € (118,55 €)

Valkoinen tarvikevaunu pyörillä.
Pöytätason alla muovilaatikko, avotaso ja ovellinen
kaappi.
Pöytätaso on 76 cm korkeudella ja pöytälevyn mitat
ovat 45 x 30 cm.
Alakaapin sisäkorkeus 30 cm.

380

Tarvikepöytä Paris

215,00 (173,39 €)

Tarvikepöytä, jossa 2 pöytälaatikkoa sekä pyörät
pöydän liikuttelua varten. Pöydässä molemmin
puolin kiinnityskolo suurennuslasivalaisimelle.
Väri: valkoinen.
Pöydän mitat:
leveys 62,5 cm, syvyys 36,5 cm ja korkeus 85,5 cm
Työtaso:
leveys 57 cm, syvyys 36 cm syvä (33 cm metallireunaan), työkorkeus 77 cm.

283

Satulatuoli Mercie

139,90 € (112,82 €)

Valkoinen keinonahkainen istuin
Ergonominen istuinosa.
Vankka alumiinirunko
Kevyesti rullaavat pehmeät linjapyörät,
pyörien halkaisija 50 mm.
Säädettävä istuinkorkeus: 47–62 cm
Takuu 12 kk

384

Satulatuoli selkänojalla, erikoismatala

159,00 € (128,23 €)

Valkoinen keinonahkainen istuin
Ergonominen istuinosa.
Vankka runko ja selkänoja.
Pyörien halkaisija 50 mm.
Säädettävä istuinkorkeus: 43–53 cm
Takuu 12 kk
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Kuljetettava hoitajantuoli

59,90 € (48,31 €)

Hoitajantuoli liikkuvaan hoitotyöhön.
Maksimikantavuus: 100kg
Tuolin paino on 1,85 kg.
Säädettävä istuinkorkeus 42-55 mm.
Istuimen halkaisija 28 cm.
Tuolin korkeustasossa on
porrastettu säätö

312

Hoitojantuoli pyöreällä istuimella

65,00 € (52,42 €)

Mukava työtuoli, jossa on pyöreä valkoinen
istuinosa.
Korkeus säädettävissä: 46 - 65 cm.
Pehmeät linjapyörät (laminaatti), 5 kpl
Takuu: 12 kuukautta.

378

Kuljetettava hoitotuoli (asiakastuoli)

189,00 € (152,42 €)

Kantokahvallinen hoitotuoli, joka voidaan taittaa
matkalaukkumalliin,
Portaattomasti säädettävä selkänoja ja jalkaosa.
Varustettu kasvo-aukolla
Paino 26,5 kg
Istuinkorkeus 70 cm.
Pituus 180 cm, leveys ilman käsinojia: 58 cm ja
leveys sisältäen käsinojat: 78 cm.
Koko taitettuna: 76 x 65 x 24 cm (pit x lev x kork) .
Päällinen PU-keinonahkaa ja metallinen runko
1 vuoden tehdastakuu
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Kokoontaitettava muovinen jakkara

16,55 € (13,35 €)

Edullinen ja vankka kokoontaitettava jakkara
jalkahoitajan istuimeksi kotikäynneillä.
Istuinkorkeus on 40 cm.
Maksimikantavuus 150 kg
Materiaali: PP, EVA, väri tummanharmaa
Istuinosan mitat: 29 x 21,5 cm
Kokonaismitat: 39 x 40 x 32 cm

205

Laptop-pöytä, alumiininen

49,00 € (39,52 €)

Oiva apu ergonomiseen työskentelyyn.
Kokoontaitettava, moniasentoinen ja monikäyttöinen
laptop-pöytä. Pöytälevyn koko 52 cm x 28 cm,
Kokonaisleveys 63 cm.
Pöydän jalkojen kulmat ja korkeudet ovat
säädettäviä. Painamalla asteikkovalitsimien keskellä
olevia nappeja, voit säätää jalkaliitoksen ja
pöytätason kulmia haluamaasi asentoon (asteikolla
0-360º). 100 eri asentoa.
Luistonestotapit kiinnitetään painamalla lukituslovi
reunalevyyn, niin että tappien levymäinen reuna
estää tavaroita liukumasta alas pöydältä.
Liukuestotapit ovat kuten reunalevykin, 90º
kulmassa pöytätasoon nähden. Tappien sijainti
reunalevyllä on vapaasti siirrettävissä.
Käyttö: esim. tietokonepöytä, kirjateline, pieni
työpöytä, kukkapöytä, ruokailupöytä
Älä käytä pöydällä kovia teräviä esineitä, jotka voivat
naarmuttaa pöydän maalipintaa.
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