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Litavo
Het ideale hulpmiddel bij het lezen of bij het nuttigen van een 

maaltijd, zowel in bed als in de zetel. Het bovenblad, dat traploos 

in hoogte verstelbaar is, heeft een kantelbaar gedeelte dat dienst 

doet als leesstandaard.

Afmetingen

09221 | L 89 x B 43 x H 69-98 cm
Tussenafstand voet: 68 cm
Hoogte voet: 10 cm

Opties

 - Vast 1-delig tafelblad (niet kantelbaar, symmetrisch).
 - Roestvast stalen beschermkappen.
 - 2 ophanghaken op kolom.
 - Bredere voet (+ 12 cm lengte), tussenafstand  

voet = 80 cm.
 - Symmetrische uitvoering bovenblad.
 - Galerijhouder op vast deel (enkel mogelijk indien 

symmetrisch bovenblad).

 - Leessteun op tweede lange zijde (enkel mogelijk 

indien symmetrisch bovenblad).
 - Leessteun op tweede korte zijde (enkel mogelijk 

indien symmetrisch bovenblad).

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: epoxy-coating, RAL 9006 blank alu.
 - Volkunststof.
 - Kunststof.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - Stevig gelast U-vormig kader.
 - De hoog/laag kolom bestaat uit 2 aluminium profielen en is 

telesopisch in de hoogte verstelbaar d.m.v. een gasveer.
 - De kolom kan naar keuze aan de linker- of rechterkant op de voet 

voorzien worden.
 - Een gasveer, bediend door een hendel ter hoogte van het vaste 

bladdeel, zorgt voor een traploze hoogteverstelling van ongeveer 69 
cm tot 98 cm. 

 - Optioneel kan de U-vormige voet voorzien worden van twee roestvast-
stalen beschermkappen.

 - Het metalen onderstel wordt beschermd door een epoxy-coating, RAL 
9006 blank alu.

 - De aluminium onderdelen worden beschermd door een 
anodisatielaag.

 - Het geheel rust op 4 design wielen Ø 65 mm, waarvan 2 met rem.

 - Het blad bestaat uit een vast gedeelte en een kantelbaar gedeelte, 
beiden voorzien van een opstaande rand in kunststof.

 - Het kantelbaar gedeelte wordt ondersteund door een aluminium 
profiel.

 - Het blad is in 2 standen kantelbaar: 22,5° en 45°.
 - Het kantelen gebeurt door een gemakkelijk bereikbare hendel aan 

het uiteinde van het blad.
 - Het blad is vervaardigd uit een volkunststof, dikte 8 mm.

Onderstel

Tafelblad

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

1-delig tafelblad symmetrisch

2-delig tafelblad links

2-delig tafelblad rechts

2-delig tafelblad symmetrisch

09221


