
seca 403 i seca 402
Stoliki do mobilnego użytku 
wag niemowlęcych seca

•  Wykonane na miarę wgłębienia w  

powierzchni blatu, aby utrzymać wagi  

niemowlęce seca stabilnie w miejscu.*

•  Idealna wysokość do pracy: 80 cm.

•  Opcjonalnie dostępny uchwyt  

na rolkę papieru pomaga utrzymać  

miejsce pracy w czystości  

(seca 402).
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seca 402

seca 403

nowość



seca 403 oferuje praktyczne 
miejsce do przechowywania.

Rozszerzona wersja stolika seca ma prak-
tyczne miejsce do przechowywania pod ręką 
dokumentów i innych potrzebnych przed-
miotów. Dodatkowego miejsca dostarcza 
półka i zintegrowana szuflada.

seca 403 i seca 402:
Idealny dodatek do wag  
niemowlęcych seca.

Stoliki transportowe seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag niemowlęcych 
seca.* Zostały specjalnie stworzone do bezpiecznego i higienicznego rutynowego użytku  

w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dopasowane wgłębienia w powierzchni przystosowują się  
do postawy wagi i zapewniają, że nie wyślizgnie się ona z miejsca. Dwa praktyczne hamulce  
utrzymują wózek w stabilnej pozycji, aby dzieci mogły być bezpiecznie ważone. Stolik można 
pchać lub ciągnąć, używając rączki, aby szybko przemieszczać wagę niemowlęcą tam, gdzie jest 
ona potrzebna.

seca 403 i seca 402
Dane techniczne
seca 403:
•  Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm
• Waga: 27,5 kg
• Maks. obciążenie: 45 kg
• 4 zderzaki
• 2 hamulce
• Zintegrowana półka i szuflada

seca 402:
• Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm /  
• Waga: 11,5 kg
• Maks. obciążenie: 45 kg
• 4 zderzaki
• 2 hamulce
• Opcjonalnie: uchwyt na rolkę papieru

*  Oba mobilne stoliki oferują indywidualną po-
wierzchnię dla następujących wag niemowlęcych 
seca: seca 757, seca 376, seca 335, seca 834,  
seca 745.

Bezpieczne ważenie i mierzenie w 
dowolnym miejscu – z seca 402.

Podstawowy model stolika seca również ofe-
ruje wszystkie korzyści bezpiecznej, mobinej 
i higienicznej pracy z wagami niemowlęcymi 
seca. Praktyczny i prosty w użyciu uchwyt na 
rolkę papieru jest dostępny opcjonalnie.
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Aby praca była prosta,  
ergonomiczna i higieniczna.

Mobilne i bezpieczne użycie wag niemowlę-
cych jest niezmiernie ważne dla pediatrów. 
Dlatego też wagi niemowlęce seca mogą 
być od teraz, pewnie umieszczane na 
specjalnie stworzonych stolikach. Ergono-
miczny design stolików, z miejscem do pracy 
na wysokości 80 cm, zapewnia bezpieczny 
przebieg pracy. Dzięki gładkiej i łatwej do 
czyszczenia powierzchni, prościej spełnić 
higieniczne wymagania.
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Dzięki dopasowanym wgłębieniom 
waga niemowlęca seca stabilnie  
trzyma się stolika.

Cztery zderzaki na kółkach chronią 
wózek i wagę przed zderzeniem ze 
ścianą i drzwiami.

Opcjonalny uchwyt na rolkę  
papieru w seca 402 sprawia,  
że praca jest jeszcze prostsza  
i bardziej higieniczna.
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