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NATTBORD

Mål og vekt
Høyde 78 cm

Bredde  50 cm

Lengde 47 cm

50 mm

VITALIA VT 2

  Stabilt nattbord med to skuffer

 Topplate med runde kanter

  Leveres som standard i bøk treverk

 Andre type treverk kan leveres

 Brems på to av hjulene

Hjul

Art.nr.
NAV

Art.nr. Beskrivelse

Mål og vekt
Høyde 87 cm

Bredde  50 cm

Lengde 47 cm

Høyde spise-/leseplate 77-108 cm

Mål spise-/leseplate 55 x 37 cm

Hjul 50 mm

VITALIA VT 3

Stabilt nattbord med ekstra hjul under spiseplate   

Nattbordet kan benyttes på begge sider av sengen   

Trinnløs høyde- og vinkelregulerbar spise-/leseplate   

Spise-/leseplaten heves og senkes ved hjelp av gassfjær 

Skuff og skap med åpent rom mellom

Brems på to av hjulene

628203 207245 Nattbord VT 3

Avbildet med 2 skuffer, 

leveres standard med skap nede

Art.nr. Beskrivelse

628207   Nattbord VT 2



VITALIA VT4

NATTBORD 1092

  Pent og funksjonelt nattbord av god kvalitet

  Trinnløs høyde- og vinkelregulerbar spise-/leseplate

  Gassfjær som hever spise-/leseplaten

  Skuff og skapdør kan brukes fra begge sider

  Brems på to av hjulene

  Solid og funksjonelt nattbord av meget god kvalitet

  Høyderegulerbar spise-/leseplate

  Skuff og skapdør kan brukes fra begge sider

  Brems på to av hjulene

  Leveres som standard i bøkefinèr
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Art.nr.
NAV

Art.nr. Beskrivelse

628200 207245 Nattbord VT 4

Mål og vekt
Høyde 87 cm

Bredde  50 cm

Lengde 47 cm

Høyde spise-/lesebord 77-108 cm

Mål spise-/lesebord 55 x 37 cm

Hjul 50 mm

Art.nr.
NAV

Art.nr. Beskrivelse

622020 155560 Nattbord 1092

Mål og vekt
Høyde 97 cm

Bredde  42 cm

Lengde 52 cm

Høyde spise-/lesebord 50-101 cm

Mål spise-/lesebord 35 x 61 cm

Hjul 50 mm



SENGE-/LESEBORD DIFFUSION

  Utviklet til bruk på sykehus og steder     
  med ekstra krav til kvalitet og slitestyrke

  Lys grå laminat med kanter i bøk

  Vendbar skuff og dør på begge sider

  Solid og stabilt stål-chassis

  Brems på to av hjulene

  Stabilt senge-/lesebord med vinkelstillbar bordplate

  Lavt understell med trinnløs høyderegulering av bordplate

  Bordsøyle kan vinkelreguleres for best mulig tilpasning

  Sideplate med fast vinkel

  Brems på to av hjulene

Art.nr. Beskrivelse

622019 Nattbord 1096

Mål og vekt
Høyde 97 cm

Bredde  42,5 cm

Lengde 52 cm

Høyde spise-/lesebord 54-101 cm

Mål spise-/lesebord 35 x 61 cm

Hjul 50 mm

Art.nr.
NAV

Art.nr. Beskrivelse

662105 192301 Senge-/lesebord Diffusion

Mål og vekt
Høyde 61 - 94 cm

Bordplate 59 x 41 cm

Sideplate 18 x 41 cm

Hjul 50 mm

NATTBORD 1096

NATTBORD    SENGE-/LESEBORD•
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SENGE - LESEBORD

Art.nr. Beskrivelse

 662110

Mål og vekt
Høyde 63 - 4 cm

Mål  x 0 cm

Hjul 50 mm

7

 662115

 Diffusion II med sideplate        
Senge-lesebord Diffusion II 

Senge-lesebord Diffusion II

Stabilt senge-lesebord med vinkelstillbar bordplate    

Leveres i to versjoner; med eller uten fast sideplate 

Bordsøyle kan vinkelreguleres for best mulig tilpasning 

Leselist på bordkant   

Lavt understell for enkel tilgang under seng

Brems på to av hjulene

Bredde innvendig ramme 76 cm



Forbedret orientering

Jo mer selvstendig beboeren kan 
bevege seg i sine omgivelser, 
jo mindre belastning på pleie-
personalet. Funksjonelle møbler, 
elementer som rekkverk og skap 
med plexiglass i dørene fremmer den 
dementes mobilitet og uavhengighet.

Pasientsikkerhet er av største 
betydning. Lave pleiesenger med 
vertikaldelt sengegrind, rekkverk 
på møbler og vegger, samt visuell 
orientering er hjelpemidler som 
gir pasienter med demens større 
grad av sikkerhet.

Beboeren tilbys referansepunkter for 
orientering i tid og rom. Integrering av 
farger, former og objekter hjelper til å gi 
i romfølelse - bekymringer og frustra-
sjoner blir redusert.

Økt selvstendighet Maksimal sikkerhet

MØBLER
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MEMORIANA 



  Høyde og vinkelregulerbar bordplate

  Klaff skjules i nisje når den er nedfeldt

  Skuff og dører kan åpnes fra begge sider

  Høyde 86 cm

  Bredde 53 cm

  Dybde 45 cm

  Mål klaff 37 x 56 cm

  Nattbord med tre hyller

  Høyde 65 cm

  Bredde 45 cm

  Dybde 45 cm

  Kommoden har to skuffer med plexiglass øverst

  To skuffer nede, lås kan leveres som tilbehør

  Høyde 80 cm

  Bredde 122 cm

  Dybde 50 cm

Art.nr. Beskrivelse

628208 Nattbord Memoriana med hyller

Art.nr. Beskrivelse

628220 Kommode Memoriana

Art.nr. Beskrivelse

628205 Nattbord Vitalia VT 4 Memoriana

Memoriania møbler er spesielt utviklet for pasienter med demens. Fargekombinasjoner med kontrastfarge gjør det 
enklere for pasienten å orientere seg i rommet. Plexiglass i skap- og kommodedør sørger for at pasienten ser hva 
som er innenfor.  Speil kan skjules på baksiden av garderobeskapet, eller på innsiden av den tredje døren dersom  
skap med tre dører velges. Den tredje døren som kan låses er beregnet for pleiere eller pårørende. 

MØBLER
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MEMORIANA



  Garderobeskap med tre dører, lås på 3. dør

  Plassering av 3. dør på høyre eller venstre side

  Plexiglass i to av dørene 

  Speil kan monteres på innsiden av 3. dør

  Høyde 200 cm

  Bredde150 cm

  Dybde 60 cm

  Garderobeskap med to dører

  Plexiglass i dører

  Speil kan monteres på baksiden av skapet

  Høyde 200 cm

  Bredde 100 cm

  Dybde 60 cm

  Knaggerekke med tre kroker

  Høyde 100 cm

  Bredde 60 cm

Art.nr. Beskrivelse

628225 Knaggerekke Memoriana

Art.nr. Beskrivelse

628215 Garderobeskap Memoriana med tre dører venstre

628218 Garderobeskap Memoriana med tre dører høyre

Art.nr. Beskrivelse

628210 Garderobeskap Memoriana med to dører

3. dør

MØBLER
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MEMORIANA
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