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Beta Care skötbord 
Höj / sänkbart med motordrift 

 
       Beta Care skötbord (här med skötbordsvärmare Ceramotherm WY 3115) 

  

Beta Care skötbord är ett av marknadens mest kompletta skötbord.  

När barnet skall få nya blöjor/kläder är viktigt att skötbordet upplevs som komfortabelt och varmt att 

ligga på. Väljer man ett Beta Care skötbord får man tillgång till ett stort antal tillbehör viket gör att 

man kan optimera komforten för barnet och funktionen för skötaren. Normalt beställs och levereras 

Beta Care skötbordet med en 30 mm tjock, blå, komfortabel madrass. För att inte barnet skall 

uppleva madrassen som kall, och att man till följd av detta riskera att barnet förlorar 

kroppstemperatur, kompletterar man oftast skötbordet med en skötbordsvärmare.  

 

För Beta Care skötbord finns två olika typer av skötbordsvärmare. Värmen kan komma ovanifrån, 

från skötbordsvärmaren Ceramotherm WY3115, alternativt underifrån från skötbordsvärmaren 

Thermocare WY2011. Båda dessa modeller höjer komforten och håller barnet varmt på skötbordet. 

 

Väljer man ett Beta Care skötbord så får man möjlighet till elektrisk höjdjustering av skötbordet, 

arbetshöjden är reglerbar 635 – 1285 mm ovan golv. Detta spar ryggen då man slipper stå lutad över 

barnet. Ett effektivt säkerhetssystem stoppar skötbordets rörelse vid en eventuell kollision.  

 

En korg kan monteras under skötbordet för förvaring av blöjor och andra produkter som behövs till 

barnet på skötbordet.  

 

Beta Care skötbord är utvecklad med fokus på optimal komfort för barnet, bästa ergonomi för 

skötaren samt höga hygienkrav med enkel rengöring utan svåråtkomliga ytor. 
 

Beställningsinformation, se nästa sida 
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Beta Care skötbord och tillbehör 

 

Artikelnummer  

   Beta Care skötbord 800x750 (BxD)  

BA-010615-100 Höj och sänkbart skötbord, motordrivet 230V via eluttag.   

   Reglerbar arbetshöjd 635–1285 mm ovan golv. med säkerhetsstopp.  

   Skötbordsmått 800 mm x 750 mm (BxD). Färg skötbord, Vit  

   

   Tillbehör Beta Care skötbord 

BA-010615-250 Blå Madrass, latexfri, 30 mm för bord 800x750 mm (BxD)  

BA-010615-270 Röd Madrass (tillval), latexfri 30 mm för bord 800x750 mm (BxD)  

BA-010615-200 Hållare för skötbordsvärmare WY 3115      

BA-010615-150 Galler/madrassstopp (kan monteras på 1,2, alt. 3 sidor    

BA-010615-300 Korg (plast) 600 x 400 x 100 mm inkl. montageskenor 

BA-010615-400 Korg (plast) 600 x 400 x 200 mm inkl. montageskenor     

   (om korg beställs samtidigt som skötbord monterar vi skenorna) 

WY 2011  Skötbordsvärmare Thermocare WY 2011 värmer barnet underifrån 

WY 3115  Skötbordsvärmare Ceramotherm WY 3115* värmer skötbordet ovanifrån  

   *Kan också monteras direkt på vägg, (även över andra skötbord än detta). 

Detaljerad information om skötbordsvärmare finns att hämta på vår hemsida  www.aspira.se  

 

        Ceramotherm värmer barnet ovanifrån 

 

 

        

         
        Thermocare värmer barnet underifrån 

 

 

 

 

 
        Bilden visar Beta Care skötbord med  

        skötbordsvärmare Ceramotherm över skötbordet  

        och skötbordsvärmare Thermocare på skötbordet 

         

 

 

 

 

 

 

 

Skötbordet kan beställas med andra mått Kontakta Aspira för ytterligare information    

http://www.aspira.se/

