
 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-2DMini Multo MME-2D

De Mini Multo Electric 2 Delig is een comfortabele, 

degelijke en betrouwbare onderzoeksbank in een 

ideale combinatie. Een professionele uitstraling 

die niets te wensen overlaat.

Mini Multo MME-2DMini Multo MME-2D



Een onderzoeksbank die verrassend veel comfort biedt door de lange rug en het 5 cm dikke Een onderzoeksbank die verrassend veel comfort biedt door de lange rug en het 5 cm dikke 
koudschuim. Ideaal wanneer de patiënt ook wel eens langer op een onderzoeksbank moet plaats koudschuim. Ideaal wanneer de patiënt ook wel eens langer op een onderzoeksbank moet plaats 
nemen.nemen. De brede bank (7O cm) in combinatie met de 5 cm dikke koudschuim geeft de patiënt de 
comfort die nodig is om zich relaxt te voelen. U kunt ook kiezen voor kniesteunhouders waarmee 
u de onderzoeksbank ook voor gynaecologische behandeling kunt gebruiken. Een lange rug 
verstelling is naar gelang uw voorkeur te verstellen door middel van een elektromotor of een 
snelle gasveer. Uiteraard kunt u, door de standaard aanwezige papierrolhouders, een papierrol 
plaatsen. Een handbediening wordt standaard bijgeleverd maar heeft u de voorkeur voor een 
voetbediening dan is die optioneel ook mogelijk.

Lange rug (8O cm) 

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MME-2DMini Multo MME-2D

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 16O x 7O cm 8O cm breed
Coating RAL9O16 
   
Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website
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