
 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 MMSMini Multo MMS

De Mini Multo Standaard is de meest bekende 

onderzoeksbank, ideaal voor kleine locaties 

en voorzien van alle gemakken.

Mini Multo MMSMini Multo MMS



De alom bekende en meest gebruikte onderzoeksbank in de praktijk, de Mini Multo Standaard, De alom bekende en meest gebruikte onderzoeksbank in de praktijk, de Mini Multo Standaard, 
is nog steeds erg populair.is nog steeds erg populair. Dit type is zonder twijfel de beste onderzoeksbank in zijn klasse. 
Door het vernuftige weg te schuiven voetendeel is deze onderzoeksbank ideaal voor kleine 
behandelkamers. De breedte van de bank zorgt er voor dat de patiënt comfortabel ligt tijdens 
een behandeling. Het model is zeer compleet en daardoor voor meerdere doeleinden te 
gebruiken zowel in zit- als lighouding. De standaard voetsteunen maken het tevens mogelijk 
om gynaecologische behandelingen te doen. Uiteraard is de mogelijkheid voor het plaatsen 
van een papierrol standaard aanwezig.

Traploos verstelbare 
rugleuning 

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Uitschuifbaar voetendeel te 
vergrendelen in 3 standen Standaard 

papierrolhouder

69 cm breed

Opbergmogelijkheid 
dmv lade en/of plank 

Mini Multo MMSMini Multo MMS

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Papierrolhouder (55 cm) Gynaecologische kniesteunhouders
Voetsteunen Lade unit met 2 lades, (max 2 per bank)
Afmeting ingeschoven H 8O x B 69 x L 12O cm Onderblad 
Afmeting uitgeschoven H 8O x B 69 x L 195 cm Ophoogkussen voetendeel
                                    (voetdeel is 82cm breed) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Coating RAL9O16 Wielen per set van 4 (incl. inkorten) 

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

standaard voetsteunen 
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