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ROPOX IN HOOGTE 
VERSTELBARE VERZORGINGSTAFELS

VEILIGHEID EN COMFORT VOOR KINDEREN 
EN VERZORGERS

Het werken in een zorginstelling kan veel vragen van het personeel waarbij kinderen de 
hele dag hulp en verpleging nodig hebben en verschoond of aangekleed moeten worden. 
Dit kan fysiek zwaar zijn voor het lichaam en daarom hebben de medewerkers de beste 
werkomstandigheden nodig, zodat zij de kinderen optimaal zorg kunnen bieden in een 
gezonde werkomgeving zonder onnodig en zwaar tillen. Daarnaast is het natuurlijk ook 
belangrijk dat de kinderen zich veilig en comfortabel voelen.

Dankzij de ROPOX-verzorgingstafel kunnen de verzorgers de kinderen verplegen en 
verzorgen zonder hun rug te belasten. Bovendien hebben de tafels afgeronde hoeken en 
randen, waardoor de kinderen veilig rondom de tafel kunnen bewegen. 
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ROPOX

Medi2
ROPOX

Maxi2

”Wij zijn heel blij met onze ROPOX verzorgingstafel. Hij kan tot 300 mm 
boven de grond zakken, waardoor de kinderen zonder hulp op de tafel 
kunnen klimmen. Dat maakt ons werk een stuk makkelijker. Bovendien is 
de tafel heel makkelijk schoon te maken, wat betekent dat we altijd een 
schone en frisse verzorgingsruimte hebben. ”
Review van een tevreden kinderdagverblijf

EEN GEZONDE WERKOMGEVING
Het unieke ontwerp van de verzorgingstafel, met haar ronde vormen en compacte afme-
tingen, biedt de verzorger meer comfort. De hoog-laag verstelling zorgt voor gezonde en 
verbeterde werkhoudingen. 

VERBETERDE VEILIGHEID VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
Dankzij het afgeronde ontwerp van de tafel worden de kinderen beschermd tegen scherpe 
randen en hoeken. Een groot voordeel van de tafel is dat deze zo laag tot grond kan zakken 
(300 mm) dat de kinderen er zelf op kunnen klimmen, zonder hulp van de verzorger. 

OPTIMALE HYGIËNE
Het afgeronde ontwerp en de geïntegreerde ronde wastafel zorgen ervoor dat de tafel een-
voudig schoon te maken is.

RUIMTEBESPAREND
Dankzij de slimme vorm van de tafel kan de hoog-laag unit dichter bij de muur geplaatst 
worden. De hoog-laag unit van de tafel past in de meeste gevallen onder een raam, waar-
door de ruimte in de kamer goed benut kan worden. Ruimtebesparend dus!
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HOOG-LAAG VERZORGINGSTAFEL - MAXI2

ROPOX VERZORGINGSTAFEL 
- MODEL MAXI 2
Het MAXI model kan tot 400 mm boven de grond zakken, wat betekent 
dat zelfs de jongste kinderen zonder hulp op de verzorgingstafel kunnen 
klimmen. Door het gebruik van de Maxi 2 wordt de fysieke belasting van 
de verzorgers teruggedrongen. Rug, nek en schouders worden ontlast, 
doordat de kinderen veel zelf kunnen doen.
Dankzij het ronde design kunnen de kinderen eenvoudig zelf op de tafel 
klimmen zonder dat ze zichzelf bezeren. Het matras op de tafel zorgt 
voor extra comfort, zodat de kinderen er een lange tijd op kunnen zitten 
of liggen wanneer dat nodig is. Het is ook mogelijk om opbergmanden 
onder de verzorgingstafel te plaatsen, zodat u uw belangrijke spullen altijd 
bij de hand hebt.

Door de unieke vorm van de verzorgingstafel kan het personeel dichter 
bij de muur en de hoog-laag unit komen. Dit is een voordeel voor de 
verzorgers want zij kunnen alles goed schoonmaken. Het vermindert 
namelijk de fysieke belasting, waardoor de verzorgers minder snel 
klachten krijgen aan rug, nek en schouders.
Kortom, de verzorgingstafel biedt optimale werkomstandigheden voor de 
verzorgers en het biedt optimale veiligheid voor de kinderen.

VERSIES

ACCESSOIRES

MATERIAAL:       KUNSTSTOF
   ALUMINIUM
   COATED STAAL
   ROESTVRIJ STAAL

GETEST VOLGENS:      DS/EN 12221-1:2008 + A1 2013 CHILD USE  
   AND CARE ARTICLES

ARTIKELNUMMER: 50-50670 ARTIKELNUMMER: 50-50672

MAXI2 ZONDER WASTAFEL MAXI2 MET WASTAFEL

Een verzorgingstafel mag nooit een gevaar vormen voor kinderen of volwas-
senen. Daarom is de verpleegtafel uitgerust met een geïntegreerde veilig-
heidsstop. De tafel stopt onmiddellijk als het enige weerstand ondervindt 
tijdens de hoog-laag verstelling. 

Het ontwerp van de verzorgingstafel biedt meer ruimte om de kinderen te 
verzorgen

ZIJPANEEL

ARTIKELCODE: 50-50682/50-50683

OPBERGKAST MET/ZONDER WASTAFEL 

ARTIKELNUMMER: 50-50696/ 50-50697

KRAAN MET TELESCOPISCHE HANDDOUCHE

ARTIKELNUMMER: 50-50694

NO-TOUCH KRAAN

ARTIKELNUMMER: 50-14684

MATRAS VOOR TAFEL MET/ZONDER WASTAFEL

ARTIKELNUMMER: 50-50680/50-50681

HANDBEDIENING

ARTIKELNUMMER: 50-50690
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ADAPTER FRAME 20/80 MM

ARTIKELNUMMER: 50-50685/50-50686
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ROPOX VERZORGINGSTAFEL 
- MODEL MEDI 2
De Medi verzorgingstafel is, evenals de Maxi, een prachtige en 
comfortabele verzorgingstafel. De Medi verzorgingstafel kenmerkt zich 
door goede stabiliteit, de eenvoudige bediening en een mooie, eenvoudige 
vormgeving. De ronde vormen zorgen voor een prachtig, stijlvol en 
modern ontworpen design én voor veilig gebruik van de verzorgingstafel. 

De Medi 2 kan tot 650 mm boven de grond zakken waarbij kinderen 
zelfstandig de verzorgingstafel kunnen beklimmen. Net als bij het Maxi-
model, is het tafelblad ontworpen met afgeronde hoeken, die de kinderen 
beschermen tegen het stoten en bezeren. 
De verzorgingstafel kan optioneel worden uitgebreid met een wastafel 
waardoor er hygiënischer gewerkt kan worden. 
Ook bij dit model is het mogelijk om opbergmanden onder de 
verzorgingstafel te plaatsen. Ideaal om spullen in op te bergen.

Door bovengenoemde voordelen is het Medi-model de ideale 
verzorgingstafel voor gebruik in moderne zorginstellingen!

VERSIES

ACCESSOIRES

MATERIAL:       KUNSTSTOF
        ALUMINIUM
   COATED STAAL
   ROESTVRIJ STAAL

GETEST VOLGENS:      DS/EN 12221-1:2008 + A1 2013 CHILD USE  
   AND CARE ARTICLES

ARTIKELNUMMER: 50-50675 ARTIKELNUMMER: 50-50677

MEDI 2 ZONDER WASTAFELMEDI 2 MET WASTAFEL

ADAPTER FRAME 20/80 MM

ARTIKELNUMMER: 50-50685/50-50686

KRAAN MET TELESCOPISCHE HANDDOUCHE
ARTIKELNUMMER: 50-50694

NO-TOUCH KRAAN
ARTIKELNUMMER: 50-14684

MATRAS VOOR TAFEL MET/ZONDER WASTAFEL 
ARTIKELNUMMER: 50-50680/50-50681

HANDBEDIENING:
ARTIKELNUMMER: 50-50690
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HOOG-LAAG VERSTELBARE 
VERZORGINGSTAFEL MEDI 2 ZIJPANEEL

ARTIKELCODE: 50-50682/50-50683

OPBERGKAST MET/ZONDER WASTAFEL 

ARTIKELNUMMER: 50-50696/ 50-50697

75 KG

65-100 CM

820
610

820

1050

1050

539



OVER ROPOX 

VRIJHEID EN ZELFSTANDIGHEID

Twee kernwoorden die centraal staan in onze visie en de basis voor onze 
zorghulpmiddelen sinds de oprichting van ROPOX in 1962. 
Ropox is producent van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Daarnaast 
is Ropox op het gebied van hulpmiddelen één van ’s werelds toonaangevende 
specialisten.

Ropox levert hulpmiddelen voor ergo- en fysiotherapie en voor revalidatiecentra. De 
producten van Ropox worden over de hele wereld erkend en gewaardeerd door hun 
hoge kwaliteit, flexibiliteit en toegankelijkheid.

Ropox heeft 60 werknemers en is vertegenwoordigd op vier continenten. Al meer dan 
50 jaar heeft Ropox een breed scala aan producten voor mensen met een beperking. 

Voor meer informatie kunt u op onze website kijken: www.ropox.nl

ROPOX (EET)TAFEL

IN HOOGTE 
VERSTELBARE (EET)TAFELS

ROPOX KEUKEN

FLEXIBELE EN 
IN HOOGTE VERSTELBARE 

KEUKENS

ROPOX BADKAMER

IN HOOGTE 
VERSTELBARE SANITAIRE 

HULPMIDDELEN

ROPOX VERZORGINGSTAFEL

DE JUISTE 
VERZORGINGSTAFEL VOOR 

IEDERE BEHANDELING

ROPOX A/S · FARADAYSTRAAT 17 ·  6718 XT EDE - NEDERLAND

TEL: +31 (0)85 485 8390 ·  INFO-NL@ROPOX.COM · WWW. ROPOX.NL
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