
  Noční stolky s jídelní deskou
� NS-21 � NS-22 � NS-1

� NS-2 � NS-3 � NS-4       

 
 
 
 
 
 

      Noční stolky s jídelní deskou jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči, jsou příslušenstvím k lůžkům pro
ukládání osobních předmětů ležících pacientů. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v
interiéru!  
 

Varování:

      Plechové, plastové i dřevěné části stolků nesmějí být vystaveny nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému
ohni, ostrým předmětům apod..  

Technický popis:
      Noční stolky jsou vyrobeny z ocelových profilů a plechů s povrchem z práškového laku, zinkovaným a chromovaným a 
z lamino desek. Stolky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky s brzdou. Obsahují zásuvku, volně přístupnou a uzaví-
ratelnou přihrádku. Všechny stolky jsou vybaveny výklopnou jídelní deskou a u typů NS-21, NS-22, NS-1 a NS-2 plynule 
výškově stavitelnou jídelní deskou s možností naklopení a aretovaní ve třech základních polohách. Na přání zákazníka je 
možné uzavíratelnou přihrádku doplnit o zámek a zásuvku o plastovou vložku. Nosnost jídelní desky je 50 N (5 kg). 
Parametry jednotlivých typů jsou upřesněny níže.  
 

NS-21, NS-22 – zaoblená čela
zásuvek a dvířek 

 
 
 

celokovový,  
oboustranné provedení, 

Š x H x V – 510 x 480 x 840, 
šířka při sklopené jídelní desce 
1100, maximální výška jídelní 
desky 1130, hmotnost 47 kg 

NS-1 
 

 
 

 
dřevěný, 

oboustranné provedení, 
Š x H x V – 520 x 450 x 800, 
šířka při sklopené jídelní desce 
1090, maximální výška jídelní 
desky 1130, hmotnost 42 kg 

NS-2 
 

 
 
 

dřevěný – zaoblené čelní strany, 
oboustranné provedení, 

Š x H x V – 550 x 500 x 850, 
šířka při sklopené jídelní desce 
1100, maximální výška jídelní 
desky 1130, hmotnost 42 kg 

NS-4, NS-3 – dřevěný bez

kovového rámu  
 

 
 

dřevěný s kovovým rámem, 
jednostranné / oboustranné 

provedení, drátěný rošt na obuv, 
Š x H x V – 500 x 450 x 880, 
šířka při sklopené jídelní desce 

1020, hmotnost 28 kg 
 

Návod k montáži a použití:
      Noční stolky jsou včetně koleček dodávány ve smontovaném stavu. Po vyjmutí stolku z přepravního obalu odstraňte
veškerý balící materiál, kterým je opatřen. Tímto je stolek připraven k užívání. Jídelní desku vytáhněte podél stolku vzhůru
až k dorazu a následně ji sklopte směrem od stolku. Po stisknutí plastového kolíku vedle jídelní desky ji můžete naklopit na
obě strany, až se sama automaticky zajistí v jedné ze tří poloh. Výškové polohování jídelní desky u všech typů mimo NS-3 a 
NS-4 je řešeno pomocí plynové písnice. Zvedněte směrem vzhůru libovolnou ze dvou páček vedle jídelní desky a mírným
tahem za ní směrem vzhůru zvedněte jídelní desku do požadované polohy. Při zasouvání jídelní desky postupujte obdobně.
Nejprve nadzvednutím a držením libovolné páčky uvolněte jídelní desku z  aretované polohy a zatlačte druhou rukou
směrem dolů na rám, na kterém je jídelní deska připevněna. Na rám musíte působit mnohem větší silou, než při zvedání
jídelní desky pomocí páčky. Po zatlačení jídelní desky do výchozí polohy pusťte páčku. Jídelní desku vrátíte do výchozí  
polohy jejím zvednutím vzhůru za vzdálenější konec od stolku a zasunutím směrem dolů podél stolku. POZOR, jídelní 
desku lze zasunout do výchozí polohy pouze v případě, že není naklopená na žádnou stranu, tzn. že je ve vodorovné poloze.
Stolek zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách. Naopak odbrždění provedete nadzvednutím
brzdné páčky každého zabržděného kolečka. 
 

Údržba:
      Údržba se provádí běžnými tekutými čistícími a dezinfekčními přípravky. Je třeba vyloučit prostředky mechanické, 
čistící písky apod. Jedenkrát do roka promazejte silikonovým olejem vodiče, po kterých běhá mechanismus jídelní desky. 

Obsah balení:
      1 x Noční stolek s jídelní deskou dle specifikace 
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