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Ilana Hospital
De stijlvolle Ilana nachttafel is opgebouwd uit extreem duurzame 

materialen zoals volkunststof en aluminium.

De nachttafel is dubbelzijdig uitgevoerd en is optioneel met 

koelkast en/of eettablet te verkrijgen.

Afmetingen

10954 | 51 x 47 x hoogte 86 cm

met eettafel Livia | 67 x 47 x hoogte 86 cm

Opties

 - Eettafel Livia.

 - Flessenhouder voor deur.

 - Cilinderslot op lade.

 - Cilinderslot op deur.

 - Galerij.

 - Hulzen voor telefoonhouder.

 - Telefoonhouder.

 - Opzetbakje voor bovenblad.

 - 4 stootwielen.

 - 4 wielen geremd.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Volkunststof.

 - Metaal: aluminium & staal.

 - Hoogwaardig zelfsluitende scharnieren.

 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten 

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfi ches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - Zijden uit volkunststof panelen 8 mm, gemonteerd tussen 4 aluminium hoekprofi elen.

 - Deuren uit volkunststof.

 - Uitgerust met hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, opendraaiend tot 175°.

 - Metalen design handgrepen.

 - Een open legruimte is aan alle zijden gemakkelijk bereikbaar.

 - Doorschuifl ade uit staalplaat met 2 volkunststof fronten.

 - De lade glijdt op 2 kunststof geleiders.

 - De lade is voorzien van een uitneembaar kunststof inzetbakje.

 - Aluminium en stalen onderdelen worden beschermd door een epoxy-coating of anodisatielaag.

 - Bovenblad met afgronde hoeken uit volkunststof.

 - 4 designwielen Ø 65 mm.

Dubbelzijdige uitvoering (opbergkast, open legruimte, doorschuiflade)

 - Uitklapbaar.

 - Eenvoudig inclineerbaar in beide richtingen.

 - Voorzien van opstaande rand.

 - Het opklapbaar gedeelte is gemonteerd op een stevig aluminium geleidingsprofi el, afgewerkt met een 

anodisatielaag.

 - De eettafel is in hoogte verstelbaar (tussen 79 en 112 cm) d.m.v. van een gasveer.

 - Afmetingen eettafel: 63 x 40,5 cm.

 - De gasveer wordt geactiveerd door een voetpedaal.

 - De eettafel bestaat uit brandvertragende ABS.

 - Geheel gemonteerd op 5 designwielen Ø 65 mm (5e designwiel bij eettafel).

Optionele eettafel Livia

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.
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