
 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MMBMini Multo MMB

De Mini Multo Basis is door de vernuftige constructie 

een eenvoudige onderzoeksbank met een perfecte 

balans tussen kosten en kwaliteit.

Mini Multo MMBMini Multo MMB



De Mini Multo Basis bank is een eenvoudige maar zeer functionele onderzoeksbank.De Mini Multo Basis bank is een eenvoudige maar zeer functionele onderzoeksbank. 
Door zijn slimme constructie is deze onderzoeksbank zeer stevig en precies op uw werkhoogte. 
Voor deze bank worden onze hoogwaardigste producten gebruikt. 
Een rugleuning is traploos te verstellen waardoor u de patiënt in een comfortabele houding kunt 
zetten. Standaard is deze bank uitgerust met een papierrolhouder die u zowel aan het hoofd- als 
aan het voeteneind kunt plaatsen.

Standaard zwart 

Traploos verstelbare 
rugleuning

Papierolhouder 
(voor of achter te 

plaatsen)

69 cm breed

Eenvoudig te demonteren 

Mini Multo MMBMini Multo MMB

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Geleverd in doos Antibacterieel en brandvertragend
Eenvoudige montage kunstleer (128 kleuren)
Papierrolhouder (55 cm) 
Standaard zwart kunstleer  
Afmeting H 8O x L 195 x B 69 cm
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

1OO% 
Hollands 
product 
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 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MME-2DMini Multo MME-2D

De Mini Multo Electric 2 Delig is een comfortabele, 

degelijke en betrouwbare onderzoeksbank in een 

ideale combinatie. Een professionele uitstraling 

die niets te wensen overlaat.

Mini Multo MME-2DMini Multo MME-2D



Een onderzoeksbank die verrassend veel comfort biedt door de lange rug en het 5 cm dikke Een onderzoeksbank die verrassend veel comfort biedt door de lange rug en het 5 cm dikke 
koudschuim. Ideaal wanneer de patiënt ook wel eens langer op een onderzoeksbank moet plaats koudschuim. Ideaal wanneer de patiënt ook wel eens langer op een onderzoeksbank moet plaats 
nemen.nemen. De brede bank (7O cm) in combinatie met de 5 cm dikke koudschuim geeft de patiënt de 
comfort die nodig is om zich relaxt te voelen. U kunt ook kiezen voor kniesteunhouders waarmee 
u de onderzoeksbank ook voor gynaecologische behandeling kunt gebruiken. Een lange rug
verstelling is naar gelang uw voorkeur te verstellen door middel van een elektromotor of een
snelle gasveer. Uiteraard kunt u, door de standaard aanwezige papierrolhouders, een papierrol
plaatsen. Een handbediening wordt standaard bijgeleverd maar heeft u de voorkeur voor een
voetbediening dan is die optioneel ook mogelijk.

Lange rug (8O cm) 

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MME-2DMini Multo MME-2D

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 16O x 7O cm 8O cm breed
Coating RAL9O16 

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

1OO% 
Hollands 
product 
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Mini Multo MMELMini Multo MMEL

De Mini Multo Electric met Lade is een degelijke en

betrouwbare alleskunner met opvallend veel opbergruimte

die de hoge verwachtingen meer dan waarmaakt.

Mini Multo MMELMini Multo MMEL



Met recht een alleskunner want alle denkbare behandelingen zijn op deze onderzoeksbank te Met recht een alleskunner want alle denkbare behandelingen zijn op deze onderzoeksbank te 
realiseren. realiseren. Liggend, zittend of gynaecologisch houding alles is mogelijk met deze onderzoeksbank. 
Gecombineerd met een ruime lade waar verbazingwekkend veel in kan, is deze onderzoeksbank een 
ideale oplossing om klein materiaal snel bij de hand te hebben. Met de optionele extra lade heeft u 
zelfs geen sta-in-de-weg ladeblok meer nodig. Uiteraard is ook deze bank breed genoeg (7O cm) 
om genoeg comfort aan uw patiënt te bieden. De lange of korte rug kan naar gelang uw voorkeur 
uitgerust worden met een elektrische verstelling of snelle gasveerbediening. U kunt eenvoudig de 
voetsteunen uitschuiven als het voetendeel neergeklapt is of u gebruikt deze ter ondersteuning 
wanneer u de bank in zijn volle lengte nodig heeft. Met de optionele kniesteunhouders kunt u ook 
gebruikmaken van de traditionele gynaecologische kniesteunen.

Lange (8O cm) of 
korte (65 cm) rug

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Standaard 
voetsteunen

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MMELMini Multo MMEL

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Extra dik (5 cm) comfortabel koudschuim
Voetsteunen 8O cm breed
Afmeting 16O x 7O cm (ingeklapt) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 195 x 7O cm (uitgeklapt) Extra lade 
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

Neerklapbaar 
voetendeel

1OO% 
Hollands 
product 

1 of 2 lades met 
grote inhoud
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 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML

De Mini Multo Electric Met Lade is een degelijke en 

multi inzetbare onderzoeksbank met verrassend veel 

opbergruimte, zeer betrouwbaar en comfortabel.

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML



Een zeer complete onderzoeksbank waarbij alle eigenschappen samen komen; klein, comfortabel Een zeer complete onderzoeksbank waarbij alle eigenschappen samen komen; klein, comfortabel 
en veelzijdig.en veelzijdig. Bij deze bank wordt de veeleisende gebruiker op zijn wenken bediend. Het handige 
inschuifbare voetendeel is gecombineerd met verrassend veel opbergmogelijkheden. Er is plaats 
voor een optioneel 2e lade waarmee de opbergmogelijkheden verdubbeld worden. Of heeft u 
liever een lade die in de lengterichting wordt geplaatst? Geen probleem, dat is bij dit model ook 
mogelijk. Alle bekende voordelen van de Mini Multo banken zijn aanwezig. De brede ligging van 7O 
cm voor een comfortabel gevoel van uw patiënt, maar uiteraard ook de korte of lange rug waarvoor 
u kunt kiezen. Voor de verstelling van de rugleuning kan naar gelang uw voorkeur gekozen worden
voor een elektrische of snellere gasveerverstelling. Met de optionele kniesteunhouder maakt u
in een handomdraai van deze onderzoeksbank een gynaecologische onderzoeksbank. Door het
inschuiven van het voetendeel zit u bij de behandeling ook comfortabel.

Lange (8O cm) of 
korte (65 cm) rug

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Inschuifbaar 
voetendeel

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MME-MLMini Multo MME-ML

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Ophoogkussen voetendeel
Afmeting 16O x 7O cm (ingeschoven) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 195 x 7O cm (uitgeschoven) Extra lade

(voetdeel is 55cm breed) Lade in lengterichting onder voetendeel 
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook 
in kleurencombinatie; 

1 of 2 lades met 
grote inhoud

Faradaystraat 14-01  |    |  4004JZ Tiel  |    |  0344-623784  |    |  info@medimpex.nl  |    |  www.medimpex.nl

1OO% 
Hollands 
product 



 de beste materialen 
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ijzersterke constructies 
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Mini Multo MMENMini Multo MMEN

De Mini Multo Electric Neerklapbaar is een 

degelijke en betrouwbare onderzoeksbank 

waarbij professionaliteit en comfort voor patiënt 

en behandelaar uitstekend gecombineerd zijn.

Mini Multo MMENMini Multo MMEN



De Mini Multo MMEN combineert professionaliteit en degelijkheid moeiteloos met comfort voor De Mini Multo MMEN combineert professionaliteit en degelijkheid moeiteloos met comfort voor 
een ontspannen patiënt.een ontspannen patiënt. Door de 7O cm brede bank ligt de patiënt ontspannen en met het 
optionele extra dikke koudschuim zijn ook langere behandeling comfortabel. De onderzoeksbank 
kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden, zowel in zit- als in lighouding. Ook is deze bank 
te gebruiken voor gynaecologische behandelingen met de standaard voetsteunen of de 
kniesteunen door de optionele kniesteunhouders.
Standaard is de Mini Multo MMEN voorzien van papierrolhouder en handbediening.  
Het standaard elektrisch geleidend wiel geeft extra zekerheid en maakt dat de bank voor alle 
behandeling gebruikt kan worden.

Lange (8Ocm) of 
korte (65cm) rug

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Standaard 
voetsteunen

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MMENMini Multo MMEN

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Extra dik (5 cm) comfortabel koudschuim
Voetsteunen 8O cm breed
Afmeting 16O x 7O cm (ingeklapt) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 195 x 7O cm (uitgeklapt) 
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

1OO% 
Hollands 
product 
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 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MME-ZLMini Multo MME-ZL

De Mini Multo Electric Zonder Laden is een 

onderzoeksbank die voor veel taken is in te zetten 

en daarnaast degelijk en tegelijk comfortabel is.

Mini Multo MME-ZLMini Multo MME-ZL



Een onderzoeksbank die voor vele toepassingen inzetbaar is, voor zowel gewone behandelingen Een onderzoeksbank die voor vele toepassingen inzetbaar is, voor zowel gewone behandelingen 
als ook gynaecologische behandelingen.als ook gynaecologische behandelingen. Door het handige inschuifbare voetendeel is deze 
bank overal te plaatsen. Ook geeft het brede liggedeelte (7O cm) veel houvast en comfort aan uw 
patiënt. Daardoor kunt u uw werk doen zonder dat de patiënt de handen op de buik moet leggen. 
U kunt kiezen voor een model met lange rug of korte rug en beide kunt u naar gelang uw voorkeur 
uitvoeren met een handige elektronische bediening of een snelle gasveerbediening. 
Door de optie kniesteunhouders tovert u de bank in een handomdraai om in een gynaecologische 
behandelbank en door het voetendeel in te schuiven zit deze uw voeten niet in de weg.

Lange (8O cm) of 
korte (65 cm) rug

Gasveer of 
elektrisch bediend

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Inschuifbaar 
voetendeel 

Standaard 
papierrolhouder

Standaard 
handbediening 

7O cm breed

Standaard  
elektrisch 

geleidend wiel

Zeer stevige en 
centraal op rem
 te zetten wielen

Mini Multo MME-ZLMini Multo MME-ZL

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Poot of wielsysteem Gynaecologische kniesteunhouders
Papierrolhouder (6O cm) Voetbediening en/of handbediening
Handbediening Ophoogkussen voetendeel
Afmeting 15O x 7Ocm (ingeschoven) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Afmeting 195 x 7Ocm (uitgeschoven) 

(voetdeel is 55 cm breed) 
Coating RAL9O16

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

1OO% 
Hollands 
product 
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 de beste materialen 
garanderen topkwaliteit

duurzaamheid en kwaliteit 
gaan perfect samen

niet alleen in zwart grijs 
of blauw leverbaar

ijzersterke constructies 
waarover is nagedacht

Mini Multo MMSMini Multo MMS

De Mini Multo Standaard is de meest bekende 

onderzoeksbank, ideaal voor kleine locaties 

en voorzien van alle gemakken.

Mini Multo MMSMini Multo MMS



De alom bekende en meest gebruikte onderzoeksbank in de praktijk, de Mini Multo Standaard, De alom bekende en meest gebruikte onderzoeksbank in de praktijk, de Mini Multo Standaard, 
is nog steeds erg populair.is nog steeds erg populair. Dit type is zonder twijfel de beste onderzoeksbank in zijn klasse. 
Door het vernuftige weg te schuiven voetendeel is deze onderzoeksbank ideaal voor kleine 
behandelkamers. De breedte van de bank zorgt er voor dat de patiënt comfortabel ligt tijdens 
een behandeling. Het model is zeer compleet en daardoor voor meerdere doeleinden te 
gebruiken zowel in zit- als lighouding. De standaard voetsteunen maken het tevens mogelijk 
om gynaecologische behandelingen te doen. Uiteraard is de mogelijkheid voor het plaatsen 
van een papierrol standaard aanwezig.

Traploos verstelbare 
rugleuning 

Antibacterieel en brandvertragend 
kunstleer (128 kleuren)

Uitschuifbaar voetendeel te 
vergrendelen in 3 standen Standaard 

papierrolhouder

69 cm breed

Opbergmogelijkheid 
dmv lade en/of plank 

Mini Multo MMSMini Multo MMS

Standaard model: Opties/accessoires:Standaard model: Opties/accessoires:
Papierrolhouder (55 cm) Gynaecologische kniesteunhouders
Voetsteunen Lade unit met 2 lades, (max 2 per bank)
Afmeting ingeschoven H 8O x B 69 x L 12O cm Onderblad 
Afmeting uitgeschoven H 8O x B 69 x L 195 cm Ophoogkussen voetendeel

(voetdeel is 82cm breed) Ademgat uitsparing in hoofddeel
Coating RAL9O16 Wielen per set van 4 (incl. inkorten) 

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in 
kleurencombinatie; zie onze website

standaard voetsteunen 

1OO% 
Hollands 
product 
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