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PUSLEBORDE
MED FOKUS PÅ OPTIMAL SIKKERHED

I alle offentligt tilgængelige bygninger, hvor 
de besøgende også tæller småbørnsforældre, 
er der behov for at tilbyde trygge rammer, 
hvor spædbørn kan blive puslet på en sikker 
og hygiejnisk måde.

Sikkerhed, styrke, kvalitet og 
brugervenlighed gør vores pusleborde til et 
populært valg, når der designes 
pusleområder i offentlige og kommercielle 
virksomheder.

Du finder vores pusleborde i lufthavne, 
shoppingcentre, feriecentre, 
campingpladser, hoteller, restauranter, 
forlystelsesparker, kultur- og sportscentre 
samt i tog og på togstationer i Europa.

Vi er specialister i udvikling og produktion 
af højkvalitets hygiejneløsninger til 
kommercielle og offentlige toiletfaciliteter.

Vores styrke ligger i en unik know-how, og 
en virksomhedsstruktur, der gør os i stand 
til at reagere hurtigt og fleksibelt i forhold til 
individuelle krav og specifikationer.
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• Væghængt
• 2 års garanti
• Bæreevne max. 80 kg
• Kraftige materialer med afrundede kanter for optimal sikkerhed
• Torsionsfjedre gør det nemt at åbne og lukke puslebordet
• Leveres i sort, hvid samt alle RAL-farver
• Ideelt til toiletrum med begrænset vægplads

• Vægmonteret
• 2 års garanti
• Udstyret med sikkerhedslås
• Passer til W-foldede papirhåndklæder 34 x 20,3 cm
• Leveres i sort, hvid samt alle RAL-farver
• Praktisk og hygiejnisk løsning til en altid ren pusleflade

• Leveres i sort eller grå
• Håndsyet og let at rengøre 
• Fastgøres til puslebordet ved hjælp af velcro
• L: 650 mm x B: 450 mm x H: 20 mm  
• Til DAN DRYER pusleborde 
• Slidstærk og betrukket med 100% OEKO-TEX  

certificeret PU-kunstlæder på for- og bagside

BJÖRK PUSLEBORD BJÖRK PAPIR DISPENSER

PUSLEPUDE

AWARDS
BJÖRK PUSLEBORD

• Red Dot Design Award, best of the best, 2017 

• German Design Award, 2018 

• Good Design, 2018 

PUSLEBORD UDEN SIKKERHEDSBÆLTE 
(EN 12221-1:2008 + A1:2013) 

PUSLEBORD MED SIKKERHEDSBÆLTE 
(ASTM F2285-04(2016)e1._Diaper Changing Tables for 
Commercial Use)
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• Vægmonteret
• 2 års garanti
• Fremstillet af rengøringsvenlige materialer
• Bæreevne på op til 400 kg
• Kan kombineres med matchende papirrulleholder
• Kan klappes op mod væggen og optager et minimum af plads
• Kraftig sikkerhedssele og afrundede kanter for optimal sikkerhed
• Leveres i hvid samt alle RAL-farver

• Vægmonteret
• 2 års garanti
• Passer til 70 x 10 cm papirruller
• Yderst robust holder udstyret med lås
• Praktisk og hygiejnisk løsning til en altid ren pusleflade
• Leveres i hvid samt alle RAL-farver

• Vægmonteret
• 2 års garanti
• Passer til 50 x Ø10 cm papirruller
• Leveres som standard i børstet, rustfrit stål
• Solidt låsesystem sikrer holderen mod hærværk
• Gasdæmper gør holderen nem at betjene med én hånd
• Praktiske skuehuller gør det nemt at tjekke papirstatus

DAN DRYER PUSLEBORD PAPIRRULLEHOLDER
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