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             KOLON pusleborde 
                     Sætter kulør på puslerummet 
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KOLON Lavtgående puslebord 
Kolon lavtgående pusleborde sikrer den korrekte arbejdshøjde uden det tunge løft, da barnet selv kan 
kravle op. Korrekt materialevalg giver optimal hygiejne. Puslebordene er designet med fokus på 
brugervenlighed samt sikkerhed. En høj løftehastighed gør at puslebordene bliver brugt. 

Som tilbehør kan nævnes: Madrasser, sideafdækning, ekstra opbevaringsmøbel. 

Mulighed for valg af farve, størrelse samt blandingsbatteri.  

Modeller:130 x 82cm / 140 x 82cm / 96 x 82cm. Med og uden vask. Ellers efter ønske. 

Højde regulering: 30 - 90cm eller 35 - 95cm (anbefales) eller 40 - 100cm 

Store trådkurve 2 stk. med kuglelejeløb og fuldt udtræk. 



Kontakt os for yderligere info på 4642 0800 eller kolon@kolon.dk  - Se mere på www.kolon.dk 

 

 

 

 

                

 

KOLON puslebord 63103 
Kolon pusleborde model 63103 udmærker sig ved stor liggeflade til barnet. På model 63103 kravler                
barnet selv op ved brug af stige, derfor ingen tunge løft.  Puslebordets udformning gør at der på væggen   
er god plads til installationer.                                                                                                                                                                    

Som tilbehør kan nævnes: Madrasser, sideafdækning, ekstra opbevaringsmøbel. 

Mulighed for valg af farve, størrelse samt blandingsbatteri.  

Modeller:130 x 82cm / 140 x 82cm / 96 x 82cm. Med og uden vask. Ellers efter ønske. 

Højde regulering: 63 - 103cm.   

Store trådkurve 2 stk. med kuglelejeløb og fuldt udtræk. 
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Tilbehør:  

 

                             
Madras med udhak               Madras - lige                         Madras for 63103                 Madras for 63103                                               

 

                                                                         

Fod-63103     Stige                      sideafdækning            vaskeunit     opbevaringsunit         opbevaringsunit høj   

 

                                                                     

Blandingsbatteri med bruser        Berørimgsfrit batteri            Underlimet vask                  Håndbetjening 
 
 
 
Til pusleborde med vask medfølger som standard: 1 grebs blandingsbatteri, fleksible slanger samt vandlås. 
Puslebordene kan leveres uden blandingsbatteri 
 
 
 

 

 

 


