
ROPOX SKÖTBORD

VI TAR HAND OM DIG NÄR
DU TAR HAND OM ANDRA
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ROPOX HÖJDJUSTERBARA SKÖTBORD 

SÄKERHET OCH KOMFORT FÖR BARN OCH VUXNA

Arbetet på en institution kan vara mycket krävande för personalen eftersom barnen behö-
ver hjälp, tröst, omvårdnad och blöjbyte hela dagen. Detta kan vara väldigt påfrestande för 
kroppen, och därför behöver personalen de bästa arbetsförhållandena så att de kan ta hand 
om barnen i en hälsosam arbetsmiljö utan onödiga och tunga lyft. Dessutom måste även 
barnen känna sig trygga och bekväma.

Tack vare skötbordet ROPOX kan personalen sköta och byta på barnen utan att anstränga 
ryggen. Dessutom kan barnen röra sig runt bordet och ändå vara skyddade från vassa hörn 
och kanter.

Därför gör vi en aktiv insats för att göra livet säkrare och enklare för både barn och vuxna.

3

ROPOX

Medi2
ROPOX

Maxi2

”Vi är mycket nöjda med vårt ROPOX skötbord. Det kan sänkas så att 
barnet kan klättra upp på bordet utan hjälp, vilket gör vårt arbete mycket 
lättare. Dessutom är det väldigt enkelt att rengöra, vilket innebär att vi 
alltid kan hålla skötområdet rent och fint”.
Personalen på förskolan Havnely

EN HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ
Den unika bordsdesignen ger personalen hälsosamma och förbättrade arbetsställningar. 
Dessutom ger bordet mer plats i rummet.

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET FÖR BARN OCH VUXNA 
Tack vare den rundade bordsdesignen är barnen skyddade från vassa kanter och hörn. Des-
sutom kan bordet sänkas till golvet så att barnet kan klättra upp på bordet utan hjälp.

BÄTTRE HYGIEN 
Den släta och rundade designen och det integrerade tvättstället gör bordet mycket lätt att 
rengöra.

INTELLIGENT RUMSOPTIMERING
Tack vare den diagonala framsidan kan du komma närmare väggen, och den i sidled för-
skjutna lyftenheten passar perfekt under fönster och ger därmed mer plats för el- och VVS-
installationer.
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HÖJDJUSTERBART SKÖDTBORD – MAXI2

ROPOX SKÖTBORD – MODELL MAXI 2
MAXI-modellen kan sänkas ner till 400 mm, vilket innebär att även de 
yngsta barnen kan klättra upp på skötbordet utan hjälp och personalen 
slipper arbeta i en arbetsställning som belastar ryggen och kroppen. 

Dessutom kan barnen skötas på bordet och ändå skyddas mot risken att 
klämmas och skadas mot vassa kanter och hörn.

Tack vare den rundade designen och det integrerade tvättstället är bordet 
mycket lätt att rengöra och därmed är det också lätt att hålla en hög 
hygiennivå, vilket är ett måste för skötområdet.

Den speciella formen på framsidan gör att personalen kan stå 
närmare väggen, På så sätt blir det lättare att nå väggen, hyllorna och 
kontrollpanelen utan att böja sig fram och anstränga ryggen. I korthet 
erbjuder skötbordet optimala arbetsförhållanden för personalen och 
optimal säkerhet för barnen.

VERSIONER

TILLBEHÖR

MATERIAL:       VAKUUMFORMAD PLAST 
        ALUMINIUM
        BELAGT STÅL
        ROSTFRITT STÅL

TESTADE ENLIGT:     SS/EN 12221-1: 2008 + A1 2013 BARNARTIKLAR  
   SKÖTBORD FÖR HEMMABRUK

ARTIKELNR: 50-50670 ARTIKELNR: 50-50672

MAXI2 UTAN TVÄTTSTÄLL MAXI2 MED TVÄTTSTÄLL

Ett skötbord får aldrig utgöra en fara för barn eller vuxna. Därför är skötbor-
det utrustat med ett inbyggt säkerhetsstopp. Stoppet stannar bordet ome-
delbart om det stöter på något motstånd under justeringen/sänkningen. 
Att veta att det inte finns någon klämrisk för barnen gör att personalen kan 
känna sig trygg, och dessutom ger det även en hög säkerhetsnivå för barnen. 

Skötbordets design ger mer utrymme att sköta barnen och ger de bästa 
arbetsställningarna för personalen så att de enkelt kan nå väggen, hyllorna 
och kontrollpanelen.

SIDOSKYDD

ARTIKELNR: 50-50682/50-50683

KORGENHET MED TVÄTTSTÄLL/UTAN TVÄTTSTÄLL

ARTIKELNR.: 50-50696/ 50-50697

BLANDARE MED TELESKOPISK HANDDUSCH 

ARTIKELNR: 50-50694

BERÖRINGSFRI BLANDARE

ARTIKELNR: 50-14684

MADRASS FÖR SKÖTBORD MED TVÄTTSTÄLL/UTAN 

TVÄTTSTÄLL

ARTIKELNR: 50-50680/50-50681

HANDKONTROLL

ARTIKELNR: 50-50690
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ADAPTERRAM 20/80 MM

ARTIKELNR: 50-50685/50-50686
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ROPOX SKÖTBORD – MODELL MEDI 2
Medi skötbord är ett elegant skötbord med en mindre lyftenhet än Maxi-
modellen. Bordet kan sänkas till 60 mm så att barnet kan klättra upp på 
bordet utan hjälp.

Precis som på Maxi-modellen har bordsskivan rundade kanter som 
skyddar barnen från att skadas. Dessutom har den ett inbyggt tvättställ, 
vilket gör det enkelt att hålla skötområdet rent.

Skötbordet är som djupast vid barnets liggområde och minst vid 
tvättstället, vilket ger personalen de bästa arbetsställningarna så att de inte 
behöver utsätta sina kroppar för mer påfrestning än nödvändigt.

Medi-modellen är det perfekta skötbordet för moderna institutioner. 
Dessutom erbjuder den de bästa förutsättningarna för både barn och 
vuxna.

VERSIONER

TILLBEHÖR

MATERIAL:       VAKUUMFORMAD PLAST 
        ALUMINIUM
        BELAGT STÅL
        ROSTFRITT STÅL

TESTADE ENLIGT:     SS/EN 12221-1: 2008 + A1 2013 BARNARTIKLAR  
   SKÖTBORD FÖR HEMMABRUK

ARTIKELNR:50-50675 ARTIKELNR:50-50677

MEDI2 UTAN TVÄTTSTÄLL MEDI2 MED TVÄTTSTÄLL 

ADAPTERRAM 20 MM/SÄKERHETSSTOPP

ARTIKELNR: 50-50689/50-50691+50-50692

TVÅSTEGSPALL
ARTIKELNR: 50-50702

HANDKONTROLL
ARTIKELNR: 50-50690

STÖDBEN
ARTIKELNR: 50-50687

MADRASS FÖR SKÖTBORD UTAN TVÄTTSTÄLL/MED 
TVÄTTSTÄLL
ARTIKELNR: 50-50680/50-50681

BERÖRINGSFRI BLANDARE
ARTIKELNR: 50-14684

BLANDARE MED TELESKOPISK HANDDUSCH 
ARTIKELNR: 50-50694
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Eftersom du enkelt kan nå väggen och hyllorna tack vare det extra utrym-
met kan du hålla ditt fulla fokus på barnet. Inga tunga lyft för personalen – 
barnet kan klättra upp på bordet med hjälp av pallen. 
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HÖJDJUSTERBART SKÖTBORD – MEDI2
SIDOSKYDD 82/61 CM

ARTIKELNR: 50-50682/50-50683

KORGENHET MED TVÄTTSTÄLL/UTAN TVÄTTSTÄLL

ARTIKELNR: 50-50696/50-50697

75 KG

60–100 CM
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ROPOX BORD

VACKRA 
HÖJDJUSTERBARA BORD 

FÖR INDIVIDUELLA 
BEHOV

ROPOX KÖK

FLEXIBLA OCH  
HÖJDJUSTERBARA KÖK

ROPOX BADRUM

INNOVATIVA  
OCH SPÄNNANDE 

PRODUKTER I EN VACKER  
SAMMANHÅLLNING

ROPOX SKÖTBORD

SÄKRA OCH FLEXIBLA 
LÖSNINGAR MED 

ERGONOMISK DESIGN
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OM ROPOX 

Frihet och självförtroende att vara självständig

Människor med funktionshinder förtjänar ett bättre liv med mer självkänsla, livskvalitet 
och frihet att på ett säkert sätt ta hand om sig själva. Denna filosofi har vi haft som mål 
sedan vi startade vår verksamhet 1962.

Vi tillhör världens ledande specialister och tillverkare av hjälpmedel och möbler för 
funktionshindrade samt utrustning för ergoterapi, sjukgymnastik och rehabilitering. 
Våra produkter är erkända och uppskattade runt om i världen för sin höga kvalitet, 
flexibilitet och tillgänglighet.

Ropox har 60 anställda och finns representerat på fyra kontinenter.

I mer än 50 år har vi skapat ett brett sortiment av produkter för personer med 
funktionshinder.  I dag – tack vare vår långa erfarenhet – har vi ett unikt kunnande om 
tillgänglighet och arbetsmiljöer.

För mer information, kontakta Ropox eller någon av våra representanter på www.
ropox.com
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