
ROPOX VISION TAFEL

”Gebruiksvriendelijk, flexibel 
en in hoogte verstelbaar”

FUNCTIONEEL EN MET EEN PRACHTIG DESIGN
Wat u ook zoekt in een tafel, onze Vision tafelserie heeft het zeer waarschijnlijk! Zo biedt de Vision-
serie een scala aan werkbladafmetingen, modellen en instelmogelijkheden. Hierdoor kunnen wij 
aan vrijwel al uw wensen voldoen, ongeacht uw lengte of fysieke (on)mogelijkheden.

De Vision tafel is een uitstekende keuze voor mensen met een mobiliteitsbeperking en 
slechtzienden. U kunt het tafelblad kantelen en daarmee de afstand tot de documenten op het 
werkblad verkorten. Met de MagRule magneet kunt u uw documenten op hun plaats houden, 
zelfs als het tafelblad gekanteld is. U kunt de hoogte van de tafel eenvoudig handmatig of 
elektrisch verstellen. Hierdoor brengt u de tafel snel op de gewenste en ergonomische hoogte. 
Als extra optie kunt u de armsteunen gebruiken om uw onderarmen te ontlasten en als hulp bij 
een juiste zithouding. 

De Vision is een echte aanrader voor zowel volwassenen als kinderen! Het frame van de tafel is 
gemaakt zonder dwarsbalken om maximale beenruimte onder de tafel te garanderen. Dit maakt 
het comfortabel voor rolstoelgebruikers, vanwege de nodige ruimte voor de rolstoel. Het ontwerp 
zorgt ervoor dat men in een comfortabele  positief aan tafel kan zitten.



ACCESSOIRES

TECHNISCHE INFORMATIE
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ROPOX VISION TAFEL
Max. gewicht:   100 kg 
Hoogte:    50-70 or 60-90 cm
Diepte:    60 or 90 cm
Breedte:    90 or 120 cm
Kleur frame:   Silver Grey

M A B C D E
AFMETING  
90 X 60 CM

MODEL A B C D E
AFMETING 
120 X 60 CM

MODEL F G
AFMETING  
120 X 60 CM

MODEL A
AFMETING  
90 X 90 CM

20-60010-11 / 20-60020-1150-70 / 60-90cm - manueel

20-60010-21 / 20-60020-2150-70 / 60-90cm - elektrisch

20-60011-11 / 2060021-11

20-60011-21 / 2060021-21

20-60012-11 / 2060022-11

20-60012-21 / 2060022-21

20-60013-11 / 2060023-11

20-60013-21 / 2060023-21

20-60014-11 / 2060024-11

20-60014-21 / 2060024-21

20-60210-11 / 20-60220-1150-70 / 60-90cm - manueel

20-60210-21 / 20-60220-2150-70 / 60-90cm - elektrisch

20-60211-11 / 20-60221-11

20-60211-21 / 20-60221-21

20-60212-11 / 20-60222-11

20-60212-21 / 20-60222-21

20-60213-11 / 20-60223-11

20-60213-21 / 20-60223-21

20-60214-11 / 20-60224-11

50-70 / 60-90cm - manueel

20-60214-21 / 20-60224-21

50-70 / 60-90cm - elektrisch

20-60215-11 / 20-60225-11

20-60215-21 / 20-60225-21
20-60216-11 / 20-60226-11

20-60216-21 / 20-60226-21

20-60310-11 / 20-60320-1150-70 / 60-90cm - manueel

20-60310-21 / 20-60320-2150-70 / 60-90cm - elektrisch

Arm support 
incl. tas
Item: 20-60520

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

Wielen met rem, ver-
hoogt de tafel met 8 cm, 
diepte 60 cm
Item: 20-60570/20-60575

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

Wielen met rem, zonder 
verhoging van de tafel, 
diepte 60 cm
Item: 20-60573

Wielen met rem, zonder 
verhoging van de tafel, 
diepte 90/100 cm
Item: 20-60581/20-60579

Wielen met rem, verhoogt de 
tafel met 8 cm, diepte 90/100 cm
Item: 20-60589/20-60585

KLEUREN TAFELBLAD:

    Standaard

Magneet
Item: 50200-000


