
Universele bedtafel

Solido 3

Patiënt Personeel Management

— Een modern 
ontwerp met 
kleuropties

— Hoge functionaliteit 
tegen een 
betaalbare prijs

— Eenvoudige 
beweging van 
de tafel

— Ergonomische 
hantering van 
de tafel

— Een kantelfunctie 
voor het lezen

— Een aangenamer 
verblijf in bed
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Eenvoudige bediening
De Solido 3-bedtafel kan worden uitgerust 
met een veer om de tafel zonder gebruik van 
de bedieningshendel omhoog te bewegen.

Praktisch kantelen
Patiënten zullen de kantelbare serveerplank 
zeer waarderen wanneer ze willen lezen of 
een tablet willen gebruiken.

Ergonomische bediening
Dankzij de ergonomische functies en de speciale 
kolomstructuur is de tafel zeer eenvoudig te 
hanteren.

1  Een handgreep voor gebruiksgemak. 

2
 Dankzij de grotere ruimte kan de patiënt 

de tafel nog dichter tegen diens lichaam 
trekken om zonder problemen te kunnen 
eten.

3
 De tafelhoogte kan door middel van de 

handgreep bijzonder eenvoudig worden 
afgesteld.

4  De geïntegreerde stop zorgt ervoor dat 
boeken of andere items niet van de tafel 
glijden wanneer de serveerplank wordt 
gekanteld.

5
 De metalen reling dient als een praktische 

stop voor items die op de tafel worden 
gelegd.

De Solido 3-bedtafel is een praktische accessoire die het verblijf van de 
patiënt in bed aangenamer maakt. De bedtafel beschikt over een aantal 
ergonomische functies waardoor de hantering van de tafel eenvoudiger 
en intuïtiever is voor zowel 
de patiënt als de verpleegkundige.
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HandyClip
De unieke vorm van de kolom maakt het 
mogelijk een klem te bevestigen die verticaal 
kan worden verschoven. Er kan een reeks 
accessoires aan de klem worden bevestigd: 
een waterfles, de haak van een urinezak, een 
plankje voor de telefoon, etc. Hierdoor heeft 
de patiënt altijd alles binnen handbereik.

Ontwerp: functionaliteit 
en esthetiek 
De serveerplank is verkrijgbaar in meerdere 
kleurenschema‘s en heeft strakke lijnen zodat 
deze eenvoudig kan worden gereinigd. De 
kleur van de tafel kan dus worden aangepast 
aan die van het bed en de voorzieningen in 
de kamer.

Nuttige details 
— Door de gestroomlijnde kolom, de 

naadloze technologie en het praktische 
structurele ontwerp is de T-vormige tafel 
eenvoudig te reinigen.

— Het T-vormige onderstel past gemakkelijk 
onder het bed, zelfs als er sprake is van 
een vijfde zwenkwiel.

— Kies tussen:
— Het onderstel met lage bodemvrijheid 

met twee kleine geïntegreerde 
zwenkwielen.

— Het C-vormige onderstel met twee 
grotere 50mm- of 75mm-zwenkwielen, 
waardoor de tafel eenvoudiger kan 
worden verplaatst en makkelijk kan 
worden gereinigd.

— De belastbaarheid van de tafel is 30 kg.
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Technische parameters
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Members of LINET Group

Binnenafmetingen van serveerplank Vast gedeelte 11×35 cm

Groot gedeelte 64×35 cm

Buitenafmetingen van serveerplank 94,5×45 cm

Hoogte-instelling (afhankelijk van zwenkwielen 
en onderstel)

C-vormig onderstel met 50mm-zwenkwielen 103×71 cm

C-vormig onderstel met 75mm-zwenkwielen 104,5×72,5 cm

T-vormig onderstel 102×70 cm

Belastbaarheid In het midden van de serveerplank 30 kg

Afmetingen van onderstel C-vormig onderstel met 50mm-zwenkwielen 80,5×44 cm

T-vormig 79,5×43,5 cm

Hoogte van onderstel
C-vormig onderstel met 50mm-zwenkwielen 11,3 cm

T-vormig 3,4 cm

Kantelhoek 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°


