”Ett sitt-/ståbord som ger dig
en bekväm höjd och hållning”

ROPOX VISION HIGH-LOW-BORD
ETT PRAKTISKT OCH VACKERT SKRIVBORD
Du kan arbeta antingen sittande eller stående vid Vision High-Low, eftersom höjden är lätt att anpassa
till din arbetsposition genom ett lätt tryck på kontrollknappen. Du kan luta bordsskivan och förkorta
det visuella avståndet till pappren på bordsskivan, vilket är praktiskt, särskilt för personer med svag syn
och användare med nedsatt armfunktion. Om du lägger till MagRule-magneten kan dina papper hållas
kvar på plats även när bordsskivan är lutad.
Vision High-Low är både elegant och avancerat. Det har en enkel, klassisk design och erbjuder alla
funktioner du behöver i ett modernt skrivbord. Om du tycker att sladdarna förstör det eleganta
utseendet kan bordet förses med en batterilösning som gör bordet helt sladdlöst.
Dessutom kan du välja armstöd om du föredrar extra stöd för underarmarna och som ett hjälpmedel
för en position i balans.

Max. lastkapacitet
Höjd: 			
Djup: 			
Bredd: 			
Inre bredd:			
Ramfärg:			

ROPOX VISION HIGH-LOW-BORD

130 kg
62–127 cm
60 eller 90 cm
90 eller 120 cm
71 eller 101 cm
Silvergrå

TEKNISK INFORMATION
VARIANT

A (fast bordsskiva)

B (lutningsbar bordsskiva)

Storlek 90 x 60 cm

Artikelnr.:

VARIANT

20-60800

20-60801

A

B

Storlek 120 x 60 cm

Artikelnr.:

VARIANT

20-60810

20-60811

A

Storlek 90 x 90 cm

Alla bord är elektriskt
höjdjusterbara från 62–127 cm.
Steglös lutningsbar bordsskiva
upp till 71 grader.

Artikelnr.:

20-60812

TILLBEHÖR
Armstöd låsbart
inkl. krok och väska
Artikel: 20-60517

Batterilösning
Artikel: 20-60825

Magnet
Artikel: 50200-000

MagRule
30 cm Artikel: 20-60545
50 cm Artikel: 20-60541

Hjul med broms
utan höjdökning,
bordsdjup 60 cm
Artikel: 20-60821
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Hjul med broms
utan höjdökning,
bordsdjup 90 cm
Artikel: 20-60822

Nr. 1962343-0321

Armstöd
inkl. väska och krok
Artikel: 20-60520

