
ROPOX VISION HIGH-LOW 

”Een elegante en 
gebruiksvriendelijke tafel”

DE VISION HIGH-LOW IS EEN ELEKTRISCH IN HOOGTE 
VERSTELBARE TAFEL MET EEN EXTRA GROOT VERSTELBEREIK

De Vision High-Low is een mooie, gebruiksvriendelijke en functionele tafel. U kunt zowel zittend 
als staand aan het Vision High-Low bureau werken, want de hoogte is eenvoudig aan te passen 
aan uw werkpositie door een lichte druk op de bedieningsschakelaar. 

Het bereik van de hoogteverstelling is groter dan bij de meeste andere tafels. De tafel is 
verkrijgbaar met een hoogteverstelling van 62-127 cm zodat de tafel in totaal 65 cm kan worden 
versteld. Dit grote bereik in hoogteverstelling maakt de tafel bijzonder geschikt voor zowel staand 
als zittend gebruik. 

U kunt het tafelblad kantelen en het op een bijna verticale positie (71°) zetten. Hierdoor wordt de 
afstand tussen de ogen van de gebruiker en het tafelblad aanzienlijk verkleind. Dit is vooral een 
voordeel voor slechtzienden en gebruikers met een mobiliteitsbeperking. 
Zelfs wanneer de gebruiker het tafelblad kantelt, houdt de magneetliniaal de documenten op zijn 
plaats en zorgt ervoor dat deze niet naar beneden glijden. Dit zorgt er ook voor dat de gebruiker 
een comfortabele werkhouding heeft, ongeacht of hij/zij zit of staat.
Verder kunt u kiezen voor armsteunen als u de voorkeur geeft aan extra ondersteuning voor uw 
onderarmen en als hulpmiddel voor een juiste werkhouding. 
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ROPOX VISION HIGH-LOW 

Arm support 
incl. tas 
Item: 20-60520

Arm support met 
vergrendeling,
incl. tas
Item: 20-60517

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

Wielen met rem, tafel 
wordt niet verhoogd
Tafel diepte 60 cm
Item: 20-60821

Wielen met rem, tafel 
wordt niet verhoogd
Tafel diepte 90 cm
Item: 20-60822

Max. gewicht:   130 kg 
Hoogte:    62-127 cm
Diepte:    60 or 90 cm
Breedte:    90 or 120 cm
Kleur frame:   Silver Grey

MODEL A B
Afmeting 120 x 60 cm

Item no.:

MODEL A
Afmeting 90 x 90 cm

Item no.:

Alle tafels zijn elektrisch in hoogte 
verstelbaar van 62-127 cm.

Kantelbaar tafelblad tot 71°.

MODEL A (vast tafelblad) B (kantelbaar tafelblad)

Afmeting 90 x 60 cm

Item no.:  20-60800 20-60801

20-60810 20-60811

20-60812

AccueItem: 20-60825

TECHNISCHE INFORMATIE

Magneet
Item: 50200-000


