lopen
Op het eerste gezicht lijkt het een serveerwagen. Toch is de Sera in
feite een zeer stabiele loophulp. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld een
rollator, maar efficiënter te bedienen. U bestuurt de wagen namelijk
met een duwbeugel en remstang, die onvoorziene bewegingen voorkomen. De wagen kan dus niet zomaar wegglijden en beweegt zich
feilloos in de richting die u bepaalt.
De Sera is gebouwd op gebruik binnenshuis en is handig voor meer
dan alleen lopen. U verplaatst zich comfortabel en tegelijkertijd kunt u
van alles vervoeren. De wagen heeft twee dienbladen met opstaande
randen, zodat uw boek, kop koffie of de vuile vaat er niet vanaf vallen. Een degelijk apparaat en nog praktisch ook, want de bladen zijn
uitneembaar om ze gemakkelijk schoon te houden.
Maatwerk maakt unieke producten, dus we hanteren geen vaste
prijzen. Met een gespecificeerde offerte geven we u inzicht in kosten,
onderdelen en materialen.

De mens wordt steeds mobieler. We kunnen
overal bellen en e-mailen, dankzij een overvloed aan mobiele producten. Maar ‘mobiel
zijn’ gaat eigenlijk over beweging; over gaan
waar u naar toe wilt. En er is geen overvloed
aan mobiele producten waarmee u in beweging blijft. Maatwerk brengt daar graag
verandering in. Met een loophulp waar u wèl
alle kanten mee op kunt. Zodat u niet alleen
mobiel wordt, maar het vooral ook blijft.
Maatwerk is precisie. Dankzij ons modulaire
systeem zijn onze meubels op de millimeter
nauwkeurig èn houden wij de kosten zo laag
mogelijk. We laten bepaalde onderdelen
– naar eigen ontwerp - in oplage vervaardigen. Uit deze modules is 85% van ons
assortiment samen te stellen. De 15% van de
meubels die we niet modulair opbouwen, zijn
een combinatie van creativiteit en begrip voor
de unieke eigenschappen van een lichaam.
In de tientallen jaren dat we marktleider zijn,
hebben we één ding geleerd; Maatwerk past
op ieder lijf.

Nieuwe Havenweg 5
NL-6827 BA Arnhem
t. 026-3512247
f. 026-4437950
info@kindermeubilair.nl
www.kindermeubilair.nl

Artikelnummer		
1.42

Modellen
Sera Loopwagen

Uitvoering
Serveerwagen
Bovenblad
Onderblad
Duwbeugel hoogte
Wielen

Omschrijving
600x450x750 mm (LXBXH)
400x380x770 mm (LXBXH)
500x400x420 mm (LXBXH)
790– 950 mm
100x32 mm (Ø x B)

Frame
Afwerking
Bladen

Stalen kokerprofiel
Epoxylak
Kunststof, hittebestendig

Kleur
Bladen
Wielen

Bruin RAL 8022
Wit
Grijs

Artikelnummer
1.42SR
1.42SL

Accessoire
Stokklem rechts
Stokklem links

Offerte aanvragen? Bezoek onze website: www.kindermeubilair.nl

