
Stil og funksjonalitet
Invacare Sonnet® Sengebord finnes i flere modeller og design for 
individuelle behov og ønsker. Bordene er like velegnet til bruk i hjemmet 
som på institusjon. Sonnetserien er et samspill av skandinavisk design, 
eleganse og funksjonalitet.

Vi har også utvidet tilbehørssortimentet til nattbordene Mona og 
Emma. Mona og Emma har mange konfigurasjonsmuligheter, og kan 
nå leveres blant annet med kjøleskap og safe. 

Invacare®

Sengebord
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Art. nr. Produktbeskrivelse
50.50320.D1 Sonnet Dual 
50.50220.D1 Sonnet Combi med skuff og skapdører
50.B020797.D1 Sonnet Combi med to skuffer
1423546 Sengebord Mona 85 cm (skap og skuff) 
1512400 Sengebord Mona 85 cm (to skuffer) 
1516270 Sengebord Emma 97 cm (skap og skuff) 
1423543 Sengebord Emma 97 cm (to skuffer) 
6430313-02 Sonnet Basic 
L865 Sykebord 

Sonnet Combi 
med to skuffer.

Sonnet Combi 
med skuff og 
skapdører.

Tekniske data

Elfenben RAL 1015

Stålfarge og treverk

Sonnet Dual 
 
 

Sonnet Combi 
 

Sengebord 
Mona 

Sengebord 
Emma 

Sonnet Basic 

Pausa L865

Bjørk

Invacare®

Sengebord

Invacare Sonnet® Dual

Invacare Sonnet Dual er utført i 
skandinavisk bøk for å oppnå en 
glatt og holdbar overflate. Dette 
stilrene bordet kan tilpasses 
med sideklappbord for å gjøre 
det lettere å lese, skrive m.m. 
Sideklappbordet kan plassers på 
beggge sider av bordet.

Invacare Sonnet Combi

Invacare Sonnet Combi kan 
brukes både som et praktisk 
arbeidsbord og som et aktivitets-
bord ved seng, stol og rullestol. 
Sideklappbordet kan innstilles 
i høyden fra 310 - 930 mm. Alle 
vannrette overflater er av plastla-
minat av hensyn til lett rengjøring.

Invacare Sonnet Basic

Invacare Sonnet Basic er et 
stabilt hev- og senkbart lese- 
og arbeidsbord. Bordplaten kan 
vinkles i seks posisjoner mellom 
0 og 90.
Det U-formede understellet 
gjør at bordet lett kan plasseres 
utover seng og rullestol. Sonnet 
Basic er også utstyrt med en 
praktisk sideplate.

Invacare Sykebord L865 

Et enkelt høyderegulerbart 
sykebord med vinkelstillbar 
plate. Bordet er enkelt å regulere 
og har trinnløs høyde og 
vinkelregulering. Sengebordet er 
godt til bruk over seng eller ved 
stol.

Lys Grå Grå / Svart

Invacare Sengebord Mona / Emma

Bøk

Det kan monteres låser på alle 
skuffer og skap som ekstrautstyr. 
Både Mona og Emma kan leve-
res med safe som tilbehør, og 
Emma kan i tillegg leveres med 
kjøleskap. Sengebord i denne 
serien kan også leveres i 110 cm. 

Mona/Emma med skuff og safe. Emma med kjøleskap.

Sengebordet Mona/Emma er  
like på begge sider, og kan 
dermed brukes på begge sider 
av sengen. Klaffen har gassfjær-
demping og kan reguleres i 18 for-
skjellige posisjoner. Sengebordet 
kan leveres i to høyder, 850 mm 
(Mona) og 970 mm (Emma). Her 
avbildet med skapdører. 

Sengebordet Mona/Emma er her 
avbildet med to skuffer. Nattbor-
dene har brems på to av hjulene.
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660 mm

600 mm
400 mm

600 mm

400 mm

720 - 1160 mm

Total høyde: 
790 mm 

 

870 mm 
 

850 mm 
 

970 mm 
 
 

720 - 1160 mm

Topplate: 
400 x 400 mm 

Indre mål: 360 mm 
Ytre mål: 490 mm

400 x 400 mm 
Indre mål: 360 mm 
Ytre mål: 510 mm

Topplate: 445 mm 
Indre mål: 470 mm 
Ytre mål: 600 mm

Topplate: 445  
Indre mål: 470  

Ytre mål: 600 mm

640 x 1000 mm 
Sideklaff: 180 x 300 mm

400 x 600 mm

Vekt: 
37 kg 

 

27 kg 
28 kg 

27 kg 
 

29,5 kg 
 

11 kg 

7 kg

Høydeinnstilling: 
750 - 1050 mm 

Størrelse på sideklappbord: 
630 x 320 mm

310 - 930 mm 
Størrelse på sideklappbord: 

650 x 380 mm

Høydeinnstilling: 
600–870 mm 

Lengden på klaff: 460 mm

Høydeinnstilling:  
700–980 mm 

Lengden på klaff: 590 mm

650 x 400 mm 
720 - 1160 mm


