
ROPOX ERGO MULTI TAFEL

”De optimale keuze voor 
therapie en oefensessies”

COMFORTABEL ZITTEN VOOR TWEE PERSONEN TEGELIJK
De Ergo Multi Tafel is ideaal voor trainingen en therapiesessies, omdat er twee personen tegenover el-
kaar kunnen zitten. De twee ergonomische rondingen in het tafelwerkblad zorgen voor een gezonde 
zithouding voor de gebruiker. Ook in situaties waarbij een cliënt en een therapeut samen aan de tafel 
zitten, zorgt het ontwerp van de tafel voor de best mogelijke zithouding voor beide gebruikers.

Doordat er zich geen dwarsbalken onder het tafelblad bevinden, hebben rolstoelgebruikers geen 
probleem om dichtbij de tafel te komen en daardoor is deze tafel ideaal voor hen!

Wanneer u het sikkelvormige stuk in de uitsparing op het tafelblad klikt, heeft de tafel enkel
een uitsparing aan één kant, waardoor deze tafel tevens als bureau kan dienen.



ROPOX Nederland is onderdeel van:
TR-Care B.V. - Arkeneel 4 - 3905 NS Veenendaal - Tel: 085-485 83 90 - info@tr-care.nl - www.tr-care.nl.

ACCESSOIRES (INCL. BIJ AANKOOP VAN DE TAFEL)

TECHNISCHE INFORMATIE
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ROPOX MULTI TAFEL

Boemerang ø 30 cm
Art.nr.: 20-30523

Boemerang ø 40 cm 
Art.nr.: 20-30525

Sikkelvormig stuk
Art.nr.: 20-30527

Remwielen – verhogen de tafel niet
Art.nr.:  20-70516

Max. draagvermogen: 100 kg 
Hoogte:    56-90 cm incl. wielen
Diepte:   70 cm
Breedte:    90 cm
Breedte binnenkant: 73,6 cm
Framekleur:   Zilvergrijs

Afmeting Artikelnr.

90 x 70 cm 20-70410

Alle tafels zijn in hoogte verstelbaar van 56-90 cm door middel van een handslinger.
De standaard uitvoering van de tafel bestaat uit een ‘boemerangsysteem’ dat het 
mogelijk maakt om een buikuitsparing van 30 of 40 cm diameter te realiseren. Daar-
naast kan men door het sikkelvormige stuk in de uitsparing op het tafelblad vast te 
klikken, een tafel te maken met enkel een uitsparing aan één kant.

Meer informatie over afmetingen, technische gegevens, installatie en gebruik zie www.ropox.nl.


