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LEES- & EETTAFELS

Collectie

Collectie

De nachttafelcollectie van Haelvoet is ontzettend veelzijdig, functioneel en
gemakkelijk inzetbaar in uw woon - of ziekenhuisomgeving.

De handige lees- en eettafels bieden u extra hulp dichtbij. Deze zijn
bruikbaar zowel aan het bed of bij de relaxzetel.
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Veelzijdig functioneel
Bewoners of patiënten hebben naast het bed, nood aan een plaats om hun
persoonlijke spullen in op te bergen. De nachttafelcollectie van Haelvoet is ontzettend
veelzijdig, functioneel en gemakkelijk inzetbaar in uw zorgomgeving.

MOBIEL EN STABIEL

FLEXIBEL

Verplaatsbaar en wendbaar. Alle nachttafels zijn beschikbaar met wielen, al
dan niet voorzien van een rem. Op deze
manier zijn de nachttafels gemakkelijk
overal in te zetten: naast het bed of bij
de relaxzetel.

Met deze collectie bieden we bij ieder
type nachttafel de mogelijkheid om te
kiezen uit verschillende uitvoeringen.
Op deze manier selecteert u de meest
geschikte en praktische oplossing zowel
voor de bewoner/patiënt als voor de
zorgverlener.

SOFT CLOSE

Bij een enkelzijdige nachttafel maakt u
vooraf de keuze of deze links of rechts
van het bed staat. Bij een dubbelzijdige
nachttafel kan de nachttafel langs beide
zijden gebruikt worden.

Optioneel kan men - zowel voor de lades als de deuren - kiezen
voor een Soft Close (*) mechanisme. Met dit systeem sluiten de
lades of deuren zacht en geruisloos.
Bij de Basso en de Cosi nachttafels is dit standaard voorzien.

Met het optionele Click ‘n’ Turn systeem
(*) kiest u voor maximale vrijheid. Dankzij
dit eenvoudige kliksysteem wordt de
eettafel afneembaar en links - of rechts te
plaatsen, zonder gereedschap. Dit is enkel
mogelijk op de hoge nachttafels.

4 designwielen
Ø 65 mm

KOELKAST

DESIGN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

De Dometic inbouwkoelkast (*) zorgt voor stil koelcomfort
van drank en levensmiddelen. Het deurtje van de koelkast is
voorzien van een visueel herkenbare handgreep en wordt mee
afgewerkt in de kleur van de nachttafel. De draairichting van
de deur kan men ook achteraf wijzigen.

De nachttafelcollectie van Haelvoet is bijzonder ruim - van
volledig functioneel en innovatief tot extra laag gestoffeerde
modellen waar huiselijkheid primeert.
Samen met het bed vormt de nachttafel een perfect op elkaar
afgestemd geheel voor uw instelling.

De koelkast heeft een ruime inhoud van 34l, is geschikt voor
bewaring van geneesmiddelen en biedt ook plaats voor grote
flessen.
De achterzijde van de
nachttafels met koelkast
beschikken over veilige
openingen voor de nodige
ventilatie.

4 designwielen
Ø 65 mm met rem (*)
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u

Elektrische geleidbaarheid volgens de
normen DIN EN 12527-12533 mbt
antistatische wielen zijn mogelijk op
aanvraag.

u

Bij een eettafel zorgt een 5e wiel voor
extra stabiliteit.

Click ‘n’ Turn systeem:
de Livia eettafel is eenvoudig
afneembaar en te wisselen van zijde

(*) optioneel mogelijk bij
bepaalde modellen
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ILANA
Veilig en duurzaam
Met de Ilana collectie zit u altijd goed. De volkunststof romp zorgt voor een strakke en tijdloze
look. De aluminium stijlen dragen op hun beurt bij tot een degelijke, duurzame en uiterst stevige
nachttafel. De vele diverse mogelijkheden en opties maken de Ilana onmisbaar in uw instelling.
Eveneens voldoet dit aan de hoge hygiënische vereisten van de zorg en kan perfect gereinigd en
gedesinfecteerd worden.

HANDGREPEN
Er kan bij deze nachttafels
gekozen worden tussen 2 types
designvolle handgrepen.

Ilana enkelzijdig

Ilana dubbelzijdig

Ilana met koelkast

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

koelkast, vrije ruimte en lade langs

één zijde bereikbaar

beide zijden bereikbaar

één zijde bereikbaar

Ilana met hoge lade enkelzijdig

Ilana met hoge lade dubbelzijdig

Ilana XLow

hoge lade, vrije ruimte en lade langs

hoge lade, vrije ruimte en lade langs

vrije ruimte en lade langs één zijde bereikbaar

één zijde bereikbaar

beide zijden bereikbaar

Open handgreep

Gesloten handgreep
(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten
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ILANA
15
44,5

Stootwielen

Eettafel Livia

Eettafel Click ‘n’ Turn

67

Afm. in cm ( b x d x h )

dubbelzijdig
42,5

67

42,5
10 11

12858

67

47

hoge lade
enkelzijdig
67

10969

50,5

42

13661

56

56

koelkast

42,5

51

86

10 11

51

86

10 11
86
42,5

02476

56

10 11
86

enkelzijdig

4 wielen geremd

10954

56

10 11
56

86

10955

47

51

42,5

51

42,5

51

23

86

56

10 11

10 11
86

56

86

56

10 11
86

56

10 11
56

86

10 11

t

t

Overzicht en opties

42,5

hoge lade
dubbelzijdig
67

42,5

51 x 42,5 x 86 h

XLow

51 x 42,5 x 86 h

51 x 42,5 x 86 h

51 x 47 x 86 h

51 x 42,5 x 86 h

51 x 42,5 x 45 h

4 wielen Ø 65 mm met rem













4 stootwielen













Eettafel Livia













Eettafel met Click ‘n’ Turn













Flessenhouder













Soft Close op deur













Soft Close op lade













Vrije ruimte ingevuld met 2e lade













Doorschuiflade













Cilinderslot op lade of deur













Elektronisch slot op deur













Elektronisch slot op lade













USB lader (A/C) en 2 stopcontacten













Handdoekhouder (1 of 2)













Hulzen voor accessoires













Galerij













Opzetbakje voor bovenblad













OPTIES

Flessenhouder

Elektronisch slot

Galerij
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Vrije ruimte met 2e lade

USB & Stopcontacten

Opzetbakje

Doorschuiflade

Handdoekhouder

Cilinderslot

Hulzen voor accessoires



: Standaard



: Optie



: Niet mogelijk
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FORMA
Verfijnde elegantie
De Forma nachttafelcollectie onderscheidt zich met zijn strakke elegantie en gunstige prijssetting.
Een ideale combinatie van een metalen frame met epoxy afwerking en een stevig volkunststof front
en bovenzijde. Dit meubel voldoet aan de hoge hygiënische vereisten van de zorg en kan perfect
gereinigd en gedesinfecteerd worden.

HANDGREPEN

Er kan bij deze nachttafels
gekozen worden tussen 2 types
designvolle handgrepen.

Forma enkelzijdig

Forma dubbelzijdig

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

één zijde bereikbaar

beide zijden bereikbaar

Open handgreep

Gesloten handgreep

Forma met hoge lade enkelzijdig

Forma met hoge lade dubbelzijdig

hoge lade, vrije ruimte en lade langs

hoge lade, vrije ruimte en lade langs

één zijde bereikbaar

beide zijden bereikbaar

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten
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t
Flessenhouder

Afm. in cm ( b x d x h )

13
15
86
46

86
46

43
13

13

86
46

dubbelzijdig
59

42,5

42,5

18380

hoge lade
enkelzijdig
59

46

86

15

42,5

18124

15

46
13
15
42,5

43

42,5

86
59

Eettafel Click ‘n’ Turn

43

18379

46

46

enkelzijdig

Eettafel Livia

15

13
15
86

15
86
46

42,5

18123

86

15

13

43

4 wielen geremd

13

FORMA
13

t

Overzicht en opties

hoge lade
dubbelzijdig

42,5

59

43 x 42,5 x 86 h

43 x 42,5 x 86 h

43 x 42,5 x 86 h

43 x 42,5 x 86 h

4 wielen Ø 65 mm met rem









Eettafel Livia









Eettafel met Click ‘n’ Turn









Flessenhouder









Volkunststof inlegblad









Cilinderslot op lade of deur









Elektronisch slot op deur









Elektronisch slot op lade









Hulzen voor accessoires









Galerij









42,5

OPTIES

Volkunststof inlegblad

Galerij
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Cilinderslot

Elektronisch slot

Hulzen voor accessoires



: Standaard



: Optie



: Niet mogelijk
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QUADRA
De all-round nachttafel
De Quadra nachttafelcollectie biedt u een ontzettend ruim aanbod en wordt gekenmerkt door een
hedendaagse strakke vormgeving. Het praktische hoge model voorziet vele mogelijkheden en opties
om het comfort in gebruik te verhogen, terwijl het lage model optimaal tot zijn recht komt bij XLow
bedden. Verkiest u liever een neutrale look? Dan kan deze nachttafelcollectie eveneens uitgevoerd
worden in een uni-kleur, passend bij een ziekenhuisbed.

Quadra enkelzijdig

Quadra dubbelzijdig

Quadra met koelkast

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

opbergkast, vrije ruimte en lade langs

koelkast, vrije ruimte en lade langs

één zijde bereikbaar

beide zijden bereikbaar

één zijde bereikbaar

Quadra met koelkast + deur

Quadra met hoge lade

Quadra laag

koelkast + deur, vrije ruimte en lade langs

hoge lade, vrije ruimte en lade

opbergkast en lade langs één zijde bereikbaar

één zijde bereikbaar

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten

HANDGREPEN

BOVENBLAD

Er kan bij deze nachttafels gekozen worden
tussen 2 types designvolle handgrepen.

Bij de Quadra nachttafels kan er
gekozen worden uit een bovenblad
met rechte hoeken of afgeronde
hoeken.

Quadra XLow
twee lades langs één zijde bereikbaar

Rechte hoeken
14

Afgeronde hoeken

Open handgreep

Gesloten handgreep

15

Overzicht en opties

4 wielen geremd

Eettafel Livia

t

t

4 wielen

Eettafel Click ‘n’ Turn

65

Afm. in cm ( b x d x h )
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46
43

48

62,5
47

52

laag

XLow
48

42,5

47

43

47,5

48,5 x 48 x 88 h

52,5 x 50,5 x 88 h

48,5 x 47 x 83 h

42,5 x 43 x 63 h

48 x 47 x 46 h

4 verborgen wielen Ø 50 mm















4 wielen Ø 65 mm















4 wielen Ø 65 mm met rem















Eettafel Livia















Eettafel met Click ‘n’ Turn















Flessenhouder















Uitschuifblad onder bovenblad (*)















Uitschuifblad onder lade (*)















Vrije ruimte ingevuld met 2e lade































































































































58,5

47

12634

12
62,5

46,5

hoge lade
enkelzijdig
65

50,5

46,5

83
49
15 14

42,5

10491

88

11 11
88

koelkast + deur

49,5
48,5

47

48,5 x 47 x 83 h

OPTIES

Flessenhouder

Uitschuifblad

Vrije ruimte met 2e lade

Inlegbakje voor lade

Cilinderslot

USB & Stopcontacten

Inlegbakje voor lade (**)
Cilinderslot op lade of deur (***)
USB lader (A/C) en 2 stopcontacten
Hulzen voor accessoires
Galerij
Scharnieren opendraaiend tot 270° tov 175°
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48,5

10492

48,5 x 47 x 83 h

Soft Close op lade

Hulzen voor accessoires

50,5

13808

49

88

15 14

11 11

52,5

47,5

56,5

88

koelkast

56,5

11 11
88
65

56,5

dubbelzijdig
49,5

48,5

10490

69

Soft Close op deur

Soft Close

47

11 11

15 14
88

enkelzijdig

4 verborgen wielen

48,5

10476

49

88

47

49

15 14

48,5

10480

56,5

49

49

83

83

15 14

15 14

QUADRA

Galerij

Scharnieren 270°

: Standaard



: Optie



: Niet mogelijk

(*) niet mogelijk in combinatie met 2e lade
(**) niet mogelijk in combinatie met cilinderslot op lade
(***) cilinderslot op deur niet mogelijk bij koelkast (10490), wel mogelijk bij koelkast met deur (13808)
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ATLAS
Stijlvol en tijdloos
Met de nachttafelcollectie Atlas haalt u een klassieker in huis die voldoet aan alle verwachtingen.
Met deze reeks heeft u een volledig assortiment volgens uw behoefte. Dankzij zijn afgeronde stijlen
en gebogen bovenblad (*), oogt deze collectie huiselijk en harmonieus. Verkiest u liever een neutrale
look? Dan kan deze nachttafelcollectie eveneens uitgevoerd worden in een uni-kleur, passend bij
een ziekenhuisbed.

Atlas enkelzijdig

Atlas dubbelzijdig

Atlas met koelkast

opbergkast, vrije ruimte en lade langs één zijde

opbergkast, vrije ruimte en lade langs beide zijden

koelkast, vrije ruimte en lade langs één zijde

bereikbaar

bereikbaar

bereikbaar

Atlas met koelkast + deur

Atlas hoge lade

Atlas laag

koelkast + deur, vrije ruimte en lade langs

hoge lade, vrije ruimte en lade langs

opbergkast en lade langs

één zijde bereikbaar

één zijde bereikbaar

één zijde bereikbaar

HANDGREPEN
Er kan bij deze nachttafels gekozen worden
tussen 2 types designvolle handgrepen.

Atlas XLow

Open handgreep
18

Gesloten handgreep

twee lades langs één zijde bereikbaar

(*) de voorgestelde modellen kunnen opties bevatten
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Overzicht en opties

4 wielen

4 wielen geremd

49,5

65

15 14

48,5

47,5

dubbelzijdig

koelkast

koelkast + deur

49,5 x 49,5 x 83 h

49,5 x 49,5 x 83 h

49,5 x 49,5 x 88 h

4 verborgen wielen Ø 50 mm









4 wielen Ø 65 mm







4 wielen Ø 65 mm met rem





Eettafel Livia



Eettafel met Click ‘n’ Turn

46

62,5

09718

47

18991
52

07168

18992
48

47

47

65

enkelzijdig

48

06241

49

18990

49,5

50,5

46,5

09593

43

12

88

18989

42,5

47

62,5

07170

12

15 14
49

83

56,5

88
88

11 11

06261

48,5

50,5

46,5

88

52,5

47,5

56,5

11 11

10632
10965

11 11

11 11
88

48,5

56,5

15 14

07169

47

69

hoge lade
enkelzijdig

42,5

43

laag

XLow

44 x 44 x 63 h

49,5 x 49,5 x 46 h



















































Flessenhouder















Uitschuifblad onder bovenblad (*)















Uitschuifblad onder lade (*)















Vrije ruimte ingevuld met 2e lade















Soft Close deur















Soft Close lade















Inlegbakje voor lade (**)















Cilinderslot op lade of deur (***)















USB lader (A/C) en 2 stopcontacten















Hulzen voor accessoires















Galerij















Afm. in cm ( b x d x h )

58,5

53,8 x 54,3 x 88 h 49,5 x 49,5 x 83 h

t

t

06242
65

Eettafel Livia

48,5

88

15 14
88

4 verborgen wielen

49

ATLAS HOSPITAL (ALU-look stijlen)

47

49

48,5

ATLAS CARE

56,5

15 14
83
49

49

83

15 14

ATLAS

OPTIES

Eettafel Click ‘n’ Turn

Soft Close

Flessenhouder

Inlegbakje voor lade

Uitschuifblad

Cilinderslot

Vrije ruimte met 2e lade

USB & Stopcontacten



Hulzen voor accessoires

: Standaard



: Optie



: Niet mogelijk

Galerij
(*) niet mogelijk in combinatie met 2e lade
(**) niet mogelijk in combinatie met cilinderslot op lade
(***) cilinderslot op deur niet mogelijk bij koelkast (06261, 07170), wel mogelijk bij koelkast met deur (18989, 18990)
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BASSO

COSI

Strak en designvol

Op-en-top huiselijk

Dankzij zijn ergonomische hoogte, past de Basso nachttafel perfect bij de Lago Care beddencollectie.
Deze nachttafel is volledig te personaliseren met een gestoffeerde lade, in combinatie met een ruim
houtdecor-assortiment.

De Cosi nachttafel is zacht en sfeervol, dankzij de volledig gestoffeerde romp en lades. Deze nachttafel
vormt een perfecte match met de gestoffeerde Haelvoet bedden. De Cosi is eveneens beschikbaar met
een gemakkelijk te reinigen houten bovenblad.

Basso met lade

Cosi met 2 lades

Overzicht en opties

Overzicht en opties

COSI
54
32

29

45,5

14

22

BASSO

11900
Afm. in cm ( b x d x h )

16800

48 x 45 x 45,5 h

Afm. in cm ( b x d x h )

Lade met handgreep

Gestoffeerd ladefront

Verborgen wielen

Bovenblad

Verborgen wielen





Ladefront in houtdecor



Lade met handgreep



Ladefront in houtdecor met handgreep



Lade met handgreep en cilinderslot



Ladefront in houtdecor met handgreep en
cilinderslot



Gestoffeerd ladefront met handgreep



Bovenblad in houtdecor



Hulzen voor accessoires



Gesloten onderzijde



Gestoffeerd ladefront

Lade met cilinderslot
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44 x 44 x 54 h

OPTIES

OPTIES
Gesloten onderzijde

44

44

45

48

: Optie



: Optie
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LITAVO

LIVIA

Universeel inzetbaar

Licht en plaatsbesparend

Het ideale hulpmiddel bij het lezen of bij het nuttigen van een maaltijd, zowel aan bed als in de zetel. Het
traploos in hoogte verstelbaar blad, heeft een kantelbaar gedeelte dat dienst doet als leesstandaard en
een vast gedeelte dat perfect bruikbaar is om bvb uw koffie op te plaatsen.

De Livia lees- en eettafel op voet is stevig en flexibel. Het kunststof blad is voorzien van een opstaande
rand en is traploos in hoogte verstelbaar, kantelbaar en kan volledig opgeborgen worden.

u

keuze uit verschillende
modellen en kleuren van
het blad

u

in hoogte verstelbaar

Livia leestafel

LITAVO

Overzicht en opties

2 ophanghaken

Galerijhouder

VEILIG EN STABIEL
Met de Litavo leesttafel is er geen
klemmingsgevaar bij het omhoog
brengen van het bed.

Extra leessteun

09221

09221

09221

09221

1-delig
symmetrisch

2-delig links

2-delig rechts

2-delig
symmetrisch

89 x 43
69 - 98 h

89 x 43
69 - 98 h

89 x 43
69 - 98 h

89 x 43
69 - 98 h

70 x 40
82 - 115 h

Het middengedeelte van het blad
kan een belasting dragen van
maximaal 15 kg.

MAX
15 Kg

04202

XL voet (+12 cm in lengte),
tussenafstand voet = 80 cm











RVS bescherming op voet











2 ophanghaken op kolom











Galerijhouder op vast deel











Extra leessteun op lange zijde











Extra leessteun op korte zijde











OPTIES
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40

70

Hoogteverstelling in cm

RVS bescherming

LIVIA
63

Afm. in cm ( l x b )

XL voet

82 - 115

u

perfect passend bij een
relaxzetel of bed

: Optie



: Niet mogelijk
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AFWERKING & KWALITEIT
Zowel de bedpanelen als de nacht- en leestafels kunnen in deze kleurencollectie uitgevoerd worden.
Zo vindt u bij ieder Haelvoet bed de meest geschikte nachttafel.

u

De Atlas nachttafel is
ook mogelijk in een
neutrale hospital
uitvoering

blanc megève
code B070

écru
code E021

beige nature
code B116

bleu oslo
code B048

cèdre bleu
code C118

vert de gris
code V106

gris paloma
code 149

gris acier
code G076

hêtre de provence
code H027

érable nordique
code E028

chêne lavé
code C103

noisetier naturel
code N056

frêne monreale
code F061

merisier ambré
code M091

noisetier brun
code N057

chêne wengé
code C047

chêne des marais
code C132

érable wengé
code E025

Alle laminaten en volkunststof van
Polyrey zijn standaard behandeld met
Sanitized®, wereldwijd marktleider op
gebied van antimicrobiële hygiënische
bescherming.
Samenwerking tussen Haelvoet en
Polyrey, voorkeursleverancier van
melamine, volkunststof en HPL.
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Haelvoet nv Uitgave 04/2021 Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen. Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Indien gewenst zijn oplossingen
mogelijk passend bij de totale
inrichting van uw zorgomgeving.
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Haelvoet nv | België
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95
F +32 (0) 51 48 73 19
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | Nederland
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | Frankrijk
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | Zwitserland
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | Roemenië
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro

