M: Terapibord
Universal terapibord for montage på armlæn
Terapibordet er fremstillet i 6 mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider. Kan indstilles op til
9 cm i bredden, og for 28 – 58 mm polsterhøjde.

M1a. Universal terapibord monteret

M1b. XL terapibord monteret

M1c. Detalje

Leveres i 3 størrelser (udvendig afstand mellem armlæn):
✔
✔
✔

46 - 55 cm (Siddebredde ca. 36 - 45 cm)
53 - 62 cm (Siddebredde ca. 43 - 52 cm)
60 - 69 cm (Siddebredde ca. 50 - 59 cm)

Halvsidig og klapbart terapibord til montage på armlæn
Fremstillet af 8 mm brudsikker transparent PETG. Terapibordet klemmes fast på armlænet med det unikke
montagesystem som passer til armlæn i tykkelsen fra 28 til 58 mm. For tyndere armlæn kan der leveres en
adapter.

M1d. Halvsidigt terapibord

M1e. Halvsidigt terapibord nedklappet
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M: Terapibord
Sidemonteret terapibord
Terapibordet er fremstillet af brudsikkert plast, og stativet er fremstillet af forcromet stål.
Bordet monteres på fx. armlænet med 2 skruer.
Stativet kan indstilles i bredden, så det kan anvendes til kørestole med en siddebredde fra 35 cm – 50 cm
Terapibordet måler: 57 cm x 38 cm (B x D)
Bordet kan klappes ned langs siden, når det ikke er i anvendelse.
Målet på pladen er 57 cm x 38 cm (B x D) og den kan forskydes 8 cm

M2c. Montagebeslag for 240001

M2a. Terapiebord i brug

M2b. Terapibord nedklappet

M2d. Armlænbeslag for 240001

Universal terapibord der monteres med velcrobånd
Universal terapibord for montage på armlæn. Terapibordet er fremstillet i 4 mm brudsikkert, transparent
materiale med kanter på 3 sider. Terapibordet er fastgjort på armlænene ved hjælp af to velcrobånd.
Terapibordet leveres
i 2 størrelser (B x D):
✔
✔

M3a. Terapibord med velcrobånd

555 mm x 549 mm
580 mm x 549 mm

M3b. Velcrobånd for terapibord
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