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[De afgebeelde tafel is voorzien van extra opties.]
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De hoogte kan traploos worden versteld met een makkelijk te hanteren slinger.

Een modulair tafelsysteem met talloze
mogelijkheden
De Mercado SCRIBA is een therapietafel voor kinderen die is ontworpen voor actief leren en spelen. De tafel
kan door de vele opties (uitsparing voor de buik en traploze verstelmogelijkheden met een grote reikwijdte)
individueel aan uw kind worden aangepast en heel eenvoudig worden versteld.
De robuuste SCRIBA kan tegen een stootje en gaat dan ook jarenlang mee. Deze tafel is uitermate geschikt voor
gebruik met de Mercado REAL-kinderstoelen. Zowel de tafel als de stoelen vormen een harmonieus geheel met
het aanwezige schoolmeubilair.
In hoogte verstelbaar tussen 46 - 75 cm of 61 - 106 cm.
Met een kantelverstelling + 4 cm
Met wieltjes + 6 cm

De tafel Scriba is verkrijgbaar met de
volgende werkbladen en opties:

Werkblad zonder kantelverstelling

Gedeeld werkblad, één zijde met kantelverstelling

•

75 x 60 cm met uitsparing in het midden

•

100 x 60 cm

•

100 x 60 cm met uitsparing links, rechts of
in het midden

•

kantelverstelling rechts of links met uitsparing

•

optioneel ladeblok rechts of links

Werkblad met kantelverstelling
•

75 x 60 cm met uitsparing in het midden

Gedeeld werkblad, achterste deel aan één
zijde met kantelverstelling
•

100 x 60 cm

•

kantelverstelling rechts of links met
uitsparing

Gedeeld werkblad, achterste deel met
kantelverstelling
•

75 x 60 cm met uitsparing in het midden

Optioneel leverbaar
•

Magnetisch werkblad

•

Liniaal, magnetisch

•

Wieltjes onder de tafel

•

Twee magneten

•

Ladeblok met 3 schuifladen (Alleen bij
werkblad 100 x 60 cm) links of rechts
gemonteerd.
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