
HEPRO Stol- og sengebord
Multifunksjon bord

Funksjonelle hjelpemidler for økt livskvalitet.
Se og kjøp våre produkter på hepro.no 



HEPRO - easy life

HEPRO Stol- og sengebord
Bordet for alle dine daglige gjøremål

Det er utviklet med tanke på at produktet skal passe inn i 
den enkelte brukers hjem. Passer like godt på soverommet i 
tilknytning til sengen, som på stua foran vår elegante Arctic 
løftestol. 

Produktets enkelhet og tilpasningsmuligheter gjør det til et 
nyttig hjelpemiddel i ethvert hjem.

Bredt understell gjør det enkelt å få bordplaten godt inntil 
seg. Dette gir en god stilling både for å lese, skrive og spise/
drikke.

• Bordplatene kan speilvendes (høyre/venstre).
• Understellet er produsert i stål og bordplaten i laminert 

treverk.
• Mekanisk høyderegulering.
• Gassfjær er montert som standard. Dette forenkler 

høydereguleringen.
• Brems på alle fire hjul.
• Bordet leveres flatpakket med monteringsanvisning og 

verktøy.
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Bestill på hepro.no eller tlf. 75 69 47 00

Tekniske spesifikasjoner mm.

Artikkel nr. 35450

HMS nr. 213140

Bordplaten kan speilvendes hø/ve ja

Vinkelregulerbar del bredde cm 52

Vinkelregulerbar del dybde cm 40

Fast del bredde cm 23

Fast del dybde cm 48

Høyde fra gulvet min cm 72

Høyde fra gulvet maks cm 100

Høyde overkant nedre del cm 13

Innvendig bredde nedre del cm 70

Hjuldiameter mm 75

Hjul m brems stk 4

Vekt sengebord kg 15

Materiale i bordplate HDF

Materiale i understell lakkert stål

Hepro Stol- og sengebord er designet for å kunne brukes i forbindelse med seng, 
stoler med oppreisingsfunksjon og andre stoler.

“Et utrolig fleksibelt bord som fungerer like godt på stuen og kjøkkenet, som på 
soverommet. Enkelt å justere for å passe til akkurat mitt behov.”


