Turny

Elektronisch bladomslagapparaat voor boeken en tijdschriften
Het elektronisch bladomslagapparaat Turny is
geschikt voor boeken, tijdschriften en ‘paperback’
boeken van ca. 115 tot 210 mm breed en maximaal 40 mm dik. De Turny kan voor- en achteruit
bladeren.
Het omslaan van de bladzijde geschiedt door een
arm met een plakstrip en wordt geactiveerd door een
zuig- / blaasschakelaar of licht bedienbare blaasbalg
schakelaar. Ook kunnen individueel aangepaste
schakelaars of een GEWA Infra Rood omgevings
bediening gebruikt worden.

Turny Switch
Het elektronisch bladomslagapparaat Turny is geschikt
voor boeken en tijdschriften, Turny Switch is speciaal
ontwikkeld voor bedlegerige personen om ‘bovenhet-hoofd’ te kunnen lezen. Vanzelfsprekend kan de
Turny Switch ook in een aangename rechtopzittende
houding worden gebruikt.
In overleg met artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen is een zogenaamde V-voet ontwikkeld. Dit
is een mooi vormgegeven, eenvoudig verrijdbare
standaard, die tevens in hoogte verstelbaar is.

Het tafelmodel is het basismodel. Naar wens of behoefte kan het tafelmodel voorzien worden van een
V-voet.

We kunnen de Turny in de volgende uitvoeringen
leveren:
• Model Turny tafel (gewone of dikke boeken)
• Model Turny met V-voet (links of rechts)
• Model Turny Switch (links of rechts) liggend lezen vanuit bed
Allen met een breed scala van bedienmogelijkheden.
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Technische specificaties:
Turny tafelmodel:
CE-markering
Voeding:
220 V
Afmeting:
445 x 400 x 100 mm (b x h x d)
Gewicht:
4,5 kg
Formaat: 	boeken 115 tot 210 mm breed,
		
max. 40 mm dik
Turny PluS:
CE-markering
Voeding:
12 V adapter
Afmeting:
445 x 400 x 100 mm (b x h x d)
Gewicht:
4,5 kg
Formaat: 	boeken 115 tot 210 mm breed,
		
max. 60 mm dik
Optioneel op V-voet

Turny op V-voet:
CE-markering
Hoogte:
980 tot 1.280 mm
Gewicht:
ca. 21,6 kg
Gemonteerd:
Hoogte:
1.160 tot 1.460 mm
Breedte:
750 tot 950 mm
Gewicht:
ca. 26,2 kg
V-voet is links of rechts verkrijgbaar.

Turny Switch
V-voet:
CE-markering
Hoogte:
Gewicht:
Gemonteerd:
Hoogte:
Breedte:
Gewicht:

780 tot 1.080 mm
ca. 19,8 kg
1.150 tot 1.430 mm
800 tot 1.000 mm
ca. 30,8 kg

Varitab:
Acrylglasplaat:
CE-markering
Afmeting:
340 x 240 mm (b x h)
Gemonteerd:
Hoogte:
840 tot 1.240 mm
Breedte:
700 mm
Artikelnummers:
BRA-TURNY-1		
Turny tafelmodel
BRA-TURNY-3		
Turny Switch op V-Voet
BRA-TURNY-4		Turny dikke boeken,
			tafelmodel
BRA-TURNY-5		
Turny op V-voet

000143 • 001

