Sängbord

Sängbord och läsbord
med många valmöjligheter

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Sonnet Dual

Invacare Sonnet Combi

Invacare Sonnet Dual har en mat-/lässkiva
som kan vinklas och anpassas i höjd mellan
75-105 cm samt flyttas från höger till vänster
sida av bordet. Sängbordet har två lådor, ett
skåp och en hylla. Två låsbara hjul.
Maxbelastning 6 kg. Finns i ljus bok, bok, ljus
ek, ek, umbra och körsbär.

Invacare Sonnet Combi har en matskiva
som kan anpassas i höjd mellan 31-93 cm
samt flyttas från höger till vänster sida av
bordet. Sängbordet har en låda, ett skåp
och två hyllor. Två låsbara hjul.
Maxbelastning 4 kg. Finns i ljus bok, bok,
ljus ek, ek, umbra och körsbär.

Invacare Sonnet Basic
Invacare Sonnet Basic har en skiva som kan
anpassas i höjd mellan 65-100 cm.
Bordsskivan är vinklingsbar i sex olika lägen
och har en liten plan avlastningsyta. Två
låsbara hjul. Finns i ljus bok, bok, ek och
umbra.

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt finns på vår hemsida, www.invacare.se

Total höjd

Överdel

Höjdinställning

Vikt

Sonnet Dual

850 mm

400 x 400 mm
Innermått: 360 mm
Yttermått: 490 mm

750 - 1050 mm
Storlek på
matbordsskiva:
630 x 320 mm

37 kg

Sonnet Combi

870 mm

400 x 400 mm
Innermått: 360 mm
Yttermått: 510 mm

310 - 930 mm
Storlek på
matbordsskiva:
650 x 380 mm

27 kg
28 kg

650 - 1000 mm
Storlek på
matbordsskiva:
650 x 400 mm

11 kg

640 x 1000 mm
Avlastningshylla: 180 x 300 mm

Sonnet Basic

Färger

Ljus bok

Bok

Ljus ek

Ek

Umbra

Körsbär

Ramfärg

Aluminiumgrå

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

© 2020 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående
meddelande. Sängbord - SE - 08/2020

