
Masă universală pentru pat de spital

Solido II

Pacient Personal Management

—	Design modern

—	Mișcare ergonomică

pe arc cu gaz

—	Curățare ușoară	

—	Manevrare ușoară

—	O ședere mai plăcută	
în spital

—	Opțiune de înclinare	
pentru lectură



Solido II
Masa mobilă Solido 2 este un accesoriu practic care oferă pacienților un confort mai 
mare atunci când mănâncă și își petrec timpul liber, cum ar fi atunci când scriu sau 
citesc. Avantajul acestei mese mobile este faptul că poate fi utilizată atât din pat cât și 
de pe scaun.
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MASĂ CU 
FUNCȚIE 
DUBLĂ
cu blat de luat masa 
înclinabil (opțional)

REGLAREA 
ÎNĂLȚIMII
cu ajutorul mânerului de 
control

ROȚI DUBLE
50 mm SAU 75 mm 
(opțional)

FRÂNE
pe două roți
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DESIGN
Pacientul și asistenta vor aprecia aspectul modern 
și controlul simplu al mesei. Blatul de luat masa are 
linii fine, cadrul fiind fie argintiu - RAL 9006 sau alb 
- RAL 9002.
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CAPETE DE PROTECȚIE
previn alunecarea și căderea obiectelor, cum ar fi 
o carte sau o tabletă.

ÎNCLINARE PRACTICĂ
Masa este echipată pe ambele 
părți cu un blat pentru luat masa 
înclinabil pe care pacienții îl vor 
aprecia atunci când citesc sau 
folosesc o tabletă. Blatul înclinabil 
poate fi blocat în cinci poziții: la 
−40, 20, 0, +20 și +40 grade. 
Masa poate fi furnizată, de 
asemenea, într-o versiune cu blat 
fix, fără înclinare.

−  

SPAȚIU LIBER LA BAZĂ (opțional) 
Masa Solido II cu roți integrate oferă spațiu liber 
având o bază foarte joasă.

CONTROL SIMPLU
Masa Solido II poate fi echipată 
cu un arc pentru controlul 
direcției ascendente fără utilizarea 
mânerului de control.
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Solido II Neînclinabil Înclinabil
Reglare înălțime (+5/−10 mm)

Roți 50 mm 683 – 983 mm 713 – 1013 mm

Roți 75 mm 700 – 1000 mm 730–1030 mm

Înălțime tren de rulare

Roți 50 mm 102.4 mm (62.4 mm între podea și tren de rulare)

Roți 75 mm 119.4 mm (79.4 mm între podea și tren de rulare)

Lăţimea trenului de rulare 420 mm 420 mm

Dimenisune blat 450 × 960 mm 450 × 992 mm

Sarcină maximă pe blat 30 kg 30 kg

Unghi înclinare N / A −40°, −20°, 0°, 20°, 40°

Spațiu liber la bază Neînclinabil Înclinabil
Reglare înălțime (+5/−10 mm) 700 – 1000 mm 730 – 1030 mm

Înălțime tren de rulare 34.3 mm (14.3 mm între podea și tren de rulare)

Dimensiuni tren de rulare 390 × 810 mm 390 × 810 mm

Dimensiuni blat 450 × 960 mm 450 × 992 mm

Sarcină maximă pe blat 30 kg 30 kg

Unghi înclinare N / A −40°, −20°, 0°, 20°, 40°




