
 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML

De Mini Multo Electric Met Lade is een degelijke en 

multi inzetbare onderzoeksbank met verrassend veel 

opbergruimte, zeer betrouwbaar en comfortabel.

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML



Een zeer complete onderzoeksbank waarbij alle eigenschappen samen komen; klein, comfortabel Een zeer complete onderzoeksbank waarbij alle eigenschappen samen komen; klein, comfortabel 
en veelzijdig.en veelzijdig. Bij deze bank wordt de veeleisende gebruiker op zijn wenken bediend. Het handige 
inschuifbare voetendeel is gecombineerd met verrassend veel opbergmogelijkheden. Er is plaats 
voor een optioneel 2e lade waarmee de opbergmogelijkheden verdubbeld worden. Of heeft u 
liever een lade die in de lengterichting wordt geplaatst? Geen probleem, dat is bij dit model ook 
mogelijk. Alle bekende voordelen van de Mini Multo banken zijn aanwezig. De brede ligging van 7O 
cm voor een comfortabel gevoel van uw patiënt, maar uiteraard ook de korte of lange rug waarvoor 
u kunt kiezen. Voor de verstelling van de rugleuning kan naar gelang uw voorkeur gekozen worden 
voor een elektrische of snellere gasveerverstelling. Met de optionele kniesteunhouder maakt u 
in een handomdraai van deze onderzoeksbank een gynaecologische onderzoeksbank. Door het 
inschuiven van het voetendeel zit u bij de behandeling ook comfortabel.

Lange (8O cm) of 
korte (65 cm) rug

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Inschuifbaar 
voetendeel

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Ophoogkussen voetendeel
Afmeting 16O x 7O cm (ingeschoven) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 195 x 7O cm (uitgeschoven) Extra lade
                    (voetdeel is 55cm breed) Lade in lengterichting onder voetendeel 
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

1 of 2 lades met 
grote inhoud
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