
ROPOX ERGO TAFEL

”Een functionele tafel die 
aan al uw wensen voldoet”

ONTWORPEN OM UW LEVEN MAKKELIJKER TE MAKEN
De ROPOX Ergo Tafels hebben een breed scala aan instelmogelijkheden, waardoor u de tafels naar 
eigen wens kunt samenstellen. U kunt de hoogte van de tafel aanpassen en u kunt het tafelblad 
ook kantelen, wat een groot voordeel is voor slechtzienden en mensen met een beperkt bereik.

U kunt de tafel in verschillende maten verkrijgen. In combinatie met de vele opties en het 
ergonomische design maakt het de tafel bijzonder geschikt voor gebruikers met speciale 
behoeften en wensen. Zo is de ErgoTafel bijvoorbeeld gemakkelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, omdat deze is ontworpen zonder dwarsbalken. Dat maakt de toegang tot de 
tafel eenvoudig en de tafel biedt voldoende ruimte voor een rolstoel onder de tafel.

Indien nodig kunt u, als optie, armsteunen gebruiken om uw onderarmen te ontlasten en 
hiermee een lichte lichaamsondersteuning te bieden voor een meer ergonomische zitpositie.
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Ondersteunende liniaal
Item: 20-70509/90 cm (B)
Item: 20-70510/120 cm (B)
Item: 20-70513/90 cm (C+D)
Item: 20-70514/120 cm (C+D)
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ROPOX ERGO TAFEL
Max. gewicht:   100 kg                                      
Hoogte:    56-90 cm
Diepte:    60 cm
Breedte:    90 or 120 cm
Kleur frame:   Silver Grey

Alle tafels zijn handmatig in hoogte verstelbaar van 56-90 cm.
Een extra hoogteverstelling kan worden gebruikt voor een instelling van 66-100 cm.
Het tafelblad kan worden gekanteld tot 54° (B- tot D-variant).

TECHNISCHE INFORMATIE

ACCESSOIRES
Arm support 
incl. tas 
Item: 20-60520

Arm support incl. vergrendeling 
en tas
Item: 20-60517

4 Remwielen, verhogen 
de tafel met 8 cm

4 Remwielen, verhogen 
de tafel met 9 cm
Item: 20-50300

 10 cm
Item: 20-70503

Pennenhouder 
Item: 20-70506

Wielen met rem, zonder 
verhoging van de tafel
Item: 20-70502

Documentenhouder 
Item: 20-70504

MODEL A B C D

SIZE 120X60 CM

Tilt 90cm / 
no tilt 30cm 20-70210 20-70211 20-70212 20-70213

MODEL A B C D

SIZE 90 X 60 CM

Tilt 60cm /
no tilt 30cm 20-70010 20-70011 20-70012 20-70013


