
ROPOX VISION HIGH-LOW

”Et hæve/sænkebord som sikrer 
den optimale arbejdsstilling”

ET PRAKTISK OG SMUKT BORD
Man kan både bruge det elektriske Vision High-Low 
bord siddende eller stående, fordi bordhøjden er nem at 
justere til den optimale arbejdsstilling ved et let tryk på 
betjeningspanelet. 
Bordpladen kan skråtstilles, og det forkorter den visuelle 
afstand til dokumenter på bordpladen, hvilket især er en 
fordel for svagseende og brugere med nedsat armfunktion. 
MagListen hjælper med at holde dokumenterne på plads, 
selv når bordpladen er stillet skråt.

Vision High-Low er både elegant og avanceret. Det har 
et enkelt, klassisk design, og samtidig får man alle de 
tekniske detaljer, man har brug for i et moderne bord. 
Hvis man synes, at synlige ledninger forstyrrer det stilrene 
udtryk, kan man vælge en batteriløsning, som gør bordet 
fuldstændig ledningsfrit.

Man kan også vælge armstøtter, hvis man har brug for 
ekstra support til underarmene, og de bidrager
samtidig til, at man får en velafbalanceret siddestilling.
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Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/EN 12182:2012.
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ROPOX VISION HIGH-LOW

Arm support, låsbar, 
V-nr.: 20-60517

Hjul med bremse, 
uden højdeændring, 
bord-dybde 60 cm
V-nr.: 20-60821 / Fabriksmonteret
V-nr.: 20-60823 / Eftermontering

Hjul med bremse, 
uden højdeændring, 
bord-dybde 90 cm
V-nr.: 20-60822 / Fabriksmonteret
V-nr.: 20-60824 / Eftermontering

Max.brugerbelastning: 80kg 
Højde:    62-127 cm
Dybde:    60 eller 90 cm
Bredde:    90 eller 120 cm
Stelfarve:   Sølvgrå
Bordpladefarve:   Lysegrå

VARIANT/MODEL A B
Størrelse 120 x 60 cm

V-nr.:

VARIANT/MODEL A
Størrelse 90 x 90 cm

V-nr.:

Alle borde kan justeres elektrisk i 
højden fra 62-127 cm.

Bordpladen kan skråtstilles trinløst 
op til 71°.

VARIANT/MODEL A (fastmonteret bordplade) B (bordplade der kan skråtstilles)

Størrelse 90 x 60 cm

V-nr.:
 20-68800 20-68801

20-68810 20-68811

20-68812

Batteriløsning
V-nr.: 20-60825

TEKNISK INFORMATION


