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BESKRIVELSE: 

Aremark Produkt & Design leverer nattbord til sykehus, sykehjem og  

institusjoner i Norge.  

 

INFO NATTBORD: 

Nattbord – 96 cm høye, med hjul (sykehus benytter mest den høye modellen) 

Nattbord – 85 cm høye, med hjul (aldershjem benytter mest den lave modellen) 

Nattbordene er helt likt på begge sider 

Klaffen har gassfjærdemping og kan reguleres i 18 forskjellige posisjoner. 

Alle deler kan skiftes ut, og er lagervare hos oss. 

 

VEDLIKEHOLDSANVISNING / RENHOLD: 

Alle overflater tåler vann og vanlige rengjøringsmidler. 

Unngå skurepulver eller andre midler med slipende eller mattende effekt. 

Vaskes med mildt såpevann uten salmiakk, ikke skurepulver etc. .  

Fuktighet som vann i dråper må tørkes bort når nattbordet er rengjort.  

Unngå aceton. 

 

LØPENDE VEDLIKEHOLD: 

Trenger ikke noe spesielt vedlikehold utover normalt renhold. 

 

PERIODISK VEDLIKEHOLD: 

Justering ev hengsler og dører samt ettersyn av hjul. 

 

 

 



Dele oversikt nattbord. 
 

 

    Delenr:                 SPISE - KLAFFER 

   00052 Høye nattbord    = 560 x 344 x 16 mm (96 cm) 

 00053 Middels - spesial = 510 x 344 x 16 mm (91 cm) 

 00054 Lave nattbord      = 470 x 344 x 16 mm (85 cm) 

 
    

  00055 Glidedel                = 210 x 344 x 16 mm 

  

      
    Delenr:                       DIV DELER 

    00056 Ett sett hengsler = 4 stk deler (H+V) 

 00057 Gasstrykkfjær N 30 

   00058 Skruer, muttere og avstandskiver 

 00059 Festebeslag 1 stk stor + 1 stk liten 

 00060 Reguleringsskinne (festes på nattbord) 

 00061 Låsepakke 3 stk deler + m/ fjær, spennstift og skive 

00062 Håndtak bøk m / senkskruer og dekknapp 

 00063 Glide - foringer 4 stk pr spiseklaff 

 00064 Hjul 4 stk (2 stk m/lås) 

  00065 Bolt for feste av nattbord til understell 2 stk 

00066 Topplater 

   00067 Hyller 

    00068 Lave skuffer 

   00069 Ett sett dører 4 stk (m/8 stk hengsler) 

      

 




