
Adaptável Para Cada Suíte de Hospital

A base discreta, no formato de U, 
oferece versatilidade máxima

Inúmeros ajustes entre a altura máxima 
e a mínima

A capa de poliestireno de alto impacto 
protege a base e esconde 
os rodízios.

Dura-Edge™ protege a mesa e retém 
Derramamentos

Disponível com estojo de toalete e 
espelho acrílico

Mesa
para Refeições

Mesa para Refeições com Tampo Deslizável

Tampo único com Estojo                                                                 Tampo único sem Estojo
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Medical

O desenho suave e inigualável da mesa para refeições Tru-Fit™  desliza facilmente sob 
camas, macas e reclinadores móveis. Disponíveis em várias cores de laminado e base, as 
mesas para refeições de tampo único e tampo deslizável da Stryker se adequam a qualquer 
decoração de ambiente.



Standard Features

Tru-Fit™

Mesas para Refeições

Especificações

*Concebida para uso contínuo de 9 kg.

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

O Mobiliário é fabricado pela Stryker Medical.

Garantia
• Um ano para peças e mão-de-obra
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• Escolha entre sete cores  de laminados padrão e
quatro de base/Dura-Edge

Características Opcionais

• Capacidade de adaptação disponível,  
favor contatar seu representante de vendas da Stryker

Capacidades de Adaptação
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Stryker do Brasil Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 1000 - Santo Amaro
Cep: 04715 -002
CNPJ: 02.966.317/0001-02 IE: 115.914.115
São Paulo - SP Brasil
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Mesa para Refeições com Tampo 
Deslizável

Tampo único com Estojo Tampo único sem Estojo

• Rodízios giratórios gêmeos de 1,46" 
(3,7 cm) de diâmetro

• Capa durável de poliestireno de alto 
impacto da base

• Altura ajustável até 44,5" (113 cm)
(Apenas tampo único)

Altura ajustável até 45,25" (115 cm)
(Apenas tampo duplo)

• Inúmeros ajustes entre a altura máxima e 
a mínima

• Coluna de alumínio anodizado
• Tampo da mesa com Dura-Edge™
• Tampo secundário laminado (apenas tampo 

duplo)

• Estojo de toalete com espelho acrílico

• Modelo Tampo Único Tampo Duplo Dobrável
Nº da Peça 3150-000-002 (com estojo de toalete) Nº da Peça 3150-000-003

Nº da Peça 3150-000-001 (sem estojo de toalete)

• Altura
Máxima 44,5" (113 cm) 45,25" (115 cm)
Mínima 27,5" (70 cm) 28,5" (72 cm)

• Capacidade de Peso* 75 lbs (34 kg) 75 lbs (34 kg)
• Peso 53 lbs (24 kg) 64 lbs (29 kg)
• Superfície do Tampo

Bandeja Principal 19" x 32,5" (48 x 83 cm) 19" x 32,5" (48 x 83 cm)
Bandeja Secundária N/A 13,5" x 30" (34 x 76 cm)

• Base
Altura 2,2" (5,6 cm) 2,2" (5,6 cm)
Largura da Capa da Base 21,25" (54 cm) 21,25" (54 cm)
Compr. da Capa da Base 31,75" (81 cm) 31,75" (81 cm)

• Diâmetro do Rodízio 1,46" (3,7 cm) 1,46" (3,7 cm)
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