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Infoblad nr. 31Bord

Art.nr 95331

Bord
Borden finns i tre utföranden och tre storlekar: Träbord med uttag för bålen, A. Träbord med uttag för bålen 
och polstrad yta närmast kroppen för en mjuk avlastning av underarmarna, B. Transparent PC-bord med 
uttag för bålen som ger sikt för den som kör och visuell kroppskontakt för den som sitter i stolen (ingen bild). 
Alla bord är försedda med sarg i kanten som förhindrar föremål att trilla av bordet. Bord till sb52 (Humlan) 
finns bara i PC-utförande.
Montering sker genom att bordsrören skjuts in i fästet under armstödsplattan. Det vänstra bordsröret är 
längre och försett med snäpplås. En enklare infästning, men mindre stabil, uppnås om det kortare röret tas 
bort och endast det längre röret med snäpplåset skjuts in i fästet under armstödsplattan.

Mått
Bord till sb52:  bredd 68 cm, djup 51 – 34 cm
Bord till sb45:  bredd 58 cm, djup 51 – 34 cm
Bord till sb38:  bredd 50 cm, djup 51 – 34 cm

Tänk på
För rullstolar sittbredd 45 cm med breddningssats +10 cm, behövs  breddade 
bordsrör, se art.nr. nedan. För användare som behöver mer plats för magen 
finns förlängda bordsrör, se art.nr. nedan. Om låsning av bordet inte önskas 
kan snäpplåset enkelt tryckas in i röret. Bordet kan i många fall användas med 
endast ett bordsrör. Bord till sb52 kan även användas till rullstol sb45 om rull-
stolen är breddad med breddningssats +5 eller +10cm.
Bordssystem/bord till HD Balance går även att använda till HD 500, 600, 650 
och Humlan genom att byta ut armstödsenheterna på dessa stolar. Se info-
blad 46.

Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
12 956  Bord med uttag sb45, trä
12 966  Bord med uttag sb38/barn trä
12 955  Bord med polstrat uttag sb45, trä
12 965  Bord med polstrat uttag sb38/barn, trä
12 993 Bord PC med uttag sb52 (Humlan)
12 990  Bord PC med uttag sb45
12 995  Bord PC med uttag sb38/barn

12 930-5  Bordsrör, breddade, par
12 930-8  Bordsrör, förlängda, par
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