Nachtkastjes
Ziekenhuis

Nachtkastjes

Voor zieke mensen is het belangrijk om een plek te hebben die alleen van hen is – om persoonlijke
dingen te bewaren en belangrijke dingen meteen onder handbereik te hebben. Een taak die de
nachtkastjes van wissner-bosserhoff als betrouwbare partners tijdens de verplegingsroutine vervullen. Daarnaast ondersteunen ze patiënten en verplegend personeel bij de talrijke voorkomende
activiteiten, zoals bijv. eten of lezen. De eenvoudige bereikbaarheid vanuit bed ondersteunt op
effectieve wijze het voorkomen van vallen. Nachtkastjes van wissner-bosserhoff vullen de ziekenhuisbedden aan tot een harmonieuze eenheid en voldoen aan de hoogste eisen wat betreft optisch
en functioneel design.
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stylo-serie
Design ontmoet functionaliteit

Zijdelings draaibaar met 25°

De stylo-nachtkastjesserie combineert een gerieflijk meubeldesign met innovatieve functies en
maakt zo praktijkgerichte productvarianten mogelijk. Dankzij een uniek mechanisme kan het eetblad eenvoudig zonder gereedschap aan beide zijden van het nachtkastje worden gebruikt. Een
hogere ombouw biedt extra opbergruimte en een optionele koelkast laat nauwelijks nog iets te
wensen over.

De zijdelingse draaibaarheid van het bedtafelblad met 25° maakt de optimale positionering
mogelijk van het eetblad voor de patiënt zonder
het nachtkastje zelf te hoeven bewegen.
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Dankzij de gemakkelijke en gereedschapsloze
zijdeverwisseling (links/rechts) kan het eetblad
individueel aan de behoeften van de patiënt en
aan de ruimtelijke omstandigheden worden aangepast.

De compacte constructie en het aparte 5e wiel
in de variant met eetblad helpen om vallen te
voorkomen dankzij een buitengewone stabiliteit
en kantelveiligheid.

Hogere productuitvoeringen bieden meer opbergruimte. Een extra tussenvak wordt ook aangeboden bij de variant met koelkast (stylo 4-k,
stylo 5-k).

Robuuste laden met geïntegreerde flessenhouder zorgen voor orde. Doorlopende grepen staan
garant voor gemakkelijke bereikbaarheid vanuit
het bed.

Zachte ladensluitingen (optie) bieden extra bedieningscomfort voor patiënt en verpleging.
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stylo 2
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stylo 3

stylo 4

stylo 5
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stylo-serie
met koelkast
De hoogteverstelling en draaibaarheid
van het eetblad met 25° maken een
optimale positionering mogelijk.

De stylo-nachtkastjesserie met geïntegreerde koelkast overtuigt ook door zijn innerlijke waarden. De
ingebouwde koelkast met flessenbeugel in de binnendeur vervult alle wensen. Hij biedt de patiënt
een bijzonder hoog comfort.

gemakkelijke en
gereedschapsloze
verwisseling van de
zijde van het
bedtafelblad
(links/rechts).

De hogere stylo-varianten bieden ook met koelkast een ruim tussenvak.

Buitengewone stabiliteit en
kantelveiligheid dankzij 5e
wiel en compacte constructie.
stylo 2-k
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stylo 3-k

Extra bedieningscomfort voor
patiënt en verplegend personeel door zachte ladensluiting.

stylo 4-k

stylo 5-k
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De koelkast biedt met zijn
inhoud van 41 liter voldoend
ruimte en is ook geschikt
voor grote flessen.
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mano

classic

Ergonomie in het vizier

Klassiek vertrouwd: het instapmodel

Het nachtkastje mano zorgt voor een gerieflijke sfeer in de ziekenkamer. mano biedt vanaf beide
zijden een goede service en is voor de patiënt eenvoudig te vergrendelen. De handrem die in het
bovenste gedeelte is aangebracht, kan moeiteloos vanuit het bed worden bediend. De patiënt kan
zelfstandig handelen en het nachtkastje bewegen, waardoor het verplegend personeel wordt ontzien.
Het zijdelingse handdoekrek is voorzien van opnames voor accessoires. Leeslampen, alarmsignalen
enz. kunnen door snelle en gemakkelijke bevestiging worden geïntegreerd. De geïntegreerde bedtafel
verdwijnt decent en ruimtebesparend in een nis. Hij is draaibaar en biedt met een discrete zijlijst een
goede steun voor tijdschriften en boeken. mano biedt vele functionele voordelen en oogt tegelijkertijd
elegant.

De nachtkastjesserie classic is de budgetvriendelijke instapklasse in het nachtkastjesportfolio van
wissner-bosserhoff. De classic-modellen overtuigen door beproefde details. Het oppervlak is hoogwaardig gelakt, het afgeronde tafelblad en de harmonieus geïntegreerde galerielijsten geven het
nachtkastje zijn onmiskenbare karakter. Praktisch vanaf beide zijden: de lade, het tussenvak en het
onderste vak zijn vanaf beide zijden bereikbaar. Het nachtkastje classic 1 beschikt tevens over een
uitklapbare bedtafel. De wielen zijn te vergrendelen met een voetrem en kunnen ook weer gemakkelijk worden ontgrendeld.

Met een in hoogte verstelbare bedtafel biedt de
classic 1 individueel comfort voor de patiënt. Bij
het nachtkastje classic 2 is een geïntegreerde
bedtafel achterwege gelaten en biedt daarvoor
in de plaats een handige tijdschriften- en flessenhouder.

De handrem die bij het tafelblad
is aangebracht, kan eenvoudig en
gemakkelijk door de patiënt worden bediend.

classic 1

classic 2

Het schoenenvak behoort bij mano
tot de standaarduitrusting.

De lade met geïntegreerde flessenhouder is gemakkelijk te bereiken
vanuit bed en voorkomt zo het risico van vallen.
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Het nachtkastje classic met zijdelings aangebracht handdoekrek zorgt voor orde.
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Handig en veilig: in de binnendeur van het grote opbergvak kan als optie een flessenmandje
worden vastgehaakt. Zo valt er gegarandeerd
niets om.
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Serveertafel
Flexibele mobiliteit

Door zijn grote mobiliteit is de serveertafel een nuttige metgezel tijdens de verplegingsroutine.
Afhankelijk van de behoefte kan hij aan nachtkastje, bed, armleuningstoel, transport- of rolstoel
worden bijgeschoven. Daarbij dient hij met name als vervanging voor de tafel. De handige eenhandbediening is overtuigend.

stylo S3
De in hoogte verstelbare en draaibare bedtafel
maakt een flexibele aanpassing aan verschillende gebruiksmogelijkheden mogelijk, zoals eten
of een ergonomisch aflegblad tijdens het lezen.

stylo S3T
De patiënten profiteren van een tweede, extra
aflegblad, dat vastgezet is en niet apart kan worden versteld. Zo is het mogelijk om bijv. tegelijkertijd te lezen en koffie te drinken.
wissner-bosserhoff | Nachtkastjes

solido 2
De vergrote bedtafel verhoogt het comfort ook voor patiënten die het bed niet kunnen verlaten. Een wegglijbeveiliging ondersteunt documenten en boeken of voorkomt het
meeslepen van voorwerpen wanneer de bedtafel lateraal
wordt gedraaid. De solido 2 is ook leverbaar met een vast
bedtafelblad.
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Decors

Effen decors

Houtdecors

Puur wit

Lichtgrijs

Parelwit

Wit ahorn

Honingbeuken

Pompelmoes

Nectarine

Kiwi

Zebrano

Toraja

Mintgroen

Hemelsblauw

Effen decors serveertafel

Witgrijs
(alleen in combinatie met RAL 9002)
serveertafel
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Calvadospeer

RAL-kleuren (metalen delen)

Kitgrijs
(alleen in combinatie met RAL 9006)
serveertafel

RAL 9002 Grijswit
Metaalkleur
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RAL 9006 Wit aluminium
Metaalkleur
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Assortimentsoverzicht

stylo-nachtkastjes

stylo-nachtkastjesserie met koelkast

stylo 2

stylo 3

stylo 4

stylo 5

stylo 2-k

stylo 3-k

stylo 4-k

stylo 5-k

In hoogte verstelbaar bedtafelblad

–

✓

–

✓

In hoogte verstelbaar bedtafelblad

–

✓

–

✓

Draaibaar bedtafelblad

–

❍

–

❍

Draaibaar bedtafelblad

–

❍

–

❍

Aan beide zijden te gebruiken

✓

✓

✓

✓

Aan beide zijden te gebruiken

✓

✓

✓

✓

Handrem bij tafelblad

–

–

–

–

Handrem bij tafelblad

–

–

–

–

Aantal laden

2

2

2

2

Aantal laden

2

2

2

2

Aantal deuren

0

0

0

0

Aantal deuren

0

0

0

0

Zachte ladensluiting voor
laden

❍

❍

❍

❍

Zachte ladensluiting voor
laden

❍

❍

❍

❍

❍ (stylo 2-k)

❍ (stylo 3-k)

❍ (stylo 4-k)

❍ (stylo 5-k)

Geïntegreerde koelkast

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Royaal tussenvak

–

–

✓

✓

52 x 83 x 47 cm

69 x 83 x 47 cm

52 x 93 x 47 cm

69 x 93 x 47 cm

52 x 83 x 50 cm

69 x 83 x 50 cm

69 x 93 x 50 cm

69 x 93 x 50 cm

Geïntegreerde koelkast
Royaal tussenvak
Afmetingen (BxHxD)
– = niet aanwezig
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❍ = leverbaar als optie

✓ = standaard aanwezig

Afmetingen (BxHxD)
– = niet aanwezig

wissner-bosserhoff | Nachtkastjes

❍ = leverbaar als optie
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✓ = standaard aanwezig
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Assortimentsoverzicht

classic- en mano-nachtkastjes

classic 1

classic 2

mano

In hoogte verstelbaar bedtafelblad

✓

–

✓

Draaibaar bedtafelblad

–

–

Aan beide zijden te gebruiken

✓

Handrem bij tafelblad

stylo S3

stylo S3T

In hoogte verstelbaar
bedtafelblad

✓

✓

✓

✓

–

Draaibaar
bedtafelblad

✓

✓

✓

–

✓

✓

Vast bedtafelblad zonder
draaifunctie

–

–

–

✓

–

–

✓

Vaststaand tabletgedeelte

–

✓

✓

–

Aantal laden

1

1

2

Verlengd bedtafelblad

–

–

✓

✓

Aantal deuren

1

1

0

Afmetingen (BxD)

83 x 43 cm

95 x 43 cm

99 x 45 cm

96 x 45 cm

Zachte ladensluiting voor
laden

–

–

–

Geïntegreerde koelkast

–

–

–

Royaal tussenvak

✓

✓

✓

52 x 87 x 50 cm

52 x 87 x 50 cm

51 x 93 x 49 cm

Afmetingen (BxHxD)
– = niet aanwezig
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stylo- en solido-serveertafels

❍ = leverbaar als optie

– = niet aanwezig

❍ = leverbaar als optie

solido 2

✓ = standaard aanwezig

✓ = standaard aanwezig
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