”Perfekta arbetsförhållanden –
oavsett längd”

FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER
DIN BORDSSKIVA NÅR
NYA HÖJDER
System som kan justeras elektriskt i höjdled gör att du
enkelt kan justera bänkskivan till perfekt arbetshöjd för
både personer som sitter eller står.
Systemet är särskilt lämpligt för användare i rullstol
eftersom det låter dig ändra bänkskivans höjd omedelbart
så att den passar just din aktivitet.
Det finns också hörnlösningar med Flexi-systemen
så att vasken, spishällen och arbetsytorna kan justeras
tillsammans på en gång.
Flexi-systemen är perfekta för hem, skolor, skolkök,
vårdhem, äldreboenden och för personer med
funktionsnedsättning.

Ropox FlexiElectric- och FlexiCorner-lösning.

FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER
FlexiElectric – standardram för bänkskiva			
55–295 cm

Max. belastning:
Höjd: 		
Längd: 		
Färg:		

150 kg jämnt fördelat
65–95 cm
60–300 cm
RAL 9010

FlexiElectric – ram inklusive bänkskiva och framkant
58–62 cm

60–300 cm

65–95 cm

MODELLER/
ARTIKEL
BÄNKSKIVANS
LÄNGD

30-66060
30-66100

30-66105/
30-66150

30-66155/
30-66200

30-66205/
30-66250

30-66255/
30-66300

60–100 cm.

105–150 cm.

155–200 cm

205–250 cm.

255–300 cm.

FlexiElectric Corner – standardram för bänkskiva
85–295 cm.

FlexiElectric Corner – ram inklusive bänkskiva och framkant

85–295 cm.

90–300 cm.

90–300 cm.

65–95 cm

58–62 cm

TILLBEHÖR
Säkerhetslist,
längd 56–620 cm
30-69056 + 30-69620

Kåpa för
vatten och
avlopp
30-67635

Flexibel vattenoch avloppssats
40-25754

Vask A-400,
inkl. isoleringsplatta
30-45007 – 40x34x14,5 cm
30-45008 – 40x34x10 cm

Tips:

• I allmänhet är ramen 5 cm kortare än bänkskivan.
• Vi rekommenderar en framkant som är 6–8 cm hög under bänkskivan för att dölja
bänkskivans stödarmar.
• Vi rekommenderar alltid säkerhetsstopp för våra elektriska ramar.
Produkterna är tillverkade enligt följande direktiv och standarder: DS / ISO 17966:2016

Beslag för
dekorpaneler
30-67760

Smart låda
30-69002
Manövreringsplatta,
stor,
14x7 cm
30-67841
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Stödarmar för bänkskiva,
djup 34–72 cm
30-67619 – 30-67624

