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Meer weten of bestellen?
We helpen u graag.

Ryno meubilair

Functionaliteit en gebruik
Het Ryno meubilair is een extreem sterke range meubels, 
welke aan zware testen zijn blootgesteld. Op al het meubilair 
binnen deze collectie ontvangt u levenslange garantie. De 
meubels zijn bestand tegen destructief gebruik en hierdoor 
uitermate geschikt voor gebruik in gesloten instellingen waar 
mensen die last hebben van agressie, gedragsproblemen en 
suïcidaal gedrag verblijven.

Kleur kan een sleutelrol spelen bij het menselijk maken 
van zorg- en detentieomgevingen. SeymourPowell, een 
toonaangevend ontwerp- en innovatiebureau, heeft daarom 
geholpen bij het samenstellen van een geschikt kleurenpallet 
met therapeutische tinten. Zo kunt u een prettige sfeer 
creëren, voor cliënt en medewerker. Bovendien is het 
mogelijk de meubels te verankeren of te verzwaren. Zo 
voorkomt u dat cliënten de meubels kunnen gebruiken om 
schade aan te richten of zichzelf te verwonden.

Materiaalgebruik
Het meubilair binnen de Ryno collectie is gemaakt uit één 
stuk polyethyleen. Het meubilair heeft ronde afwerkingen, 
waardoor mensen zich er niet snel aan verwonden. 

Bovendien is het niet mogelijk om voorwerpen in de meubels 
te verstoppen. De meubels zijn geschikt voor zowel binnen- 
als buitengebruik.

Het materiaal van het Ryno meubilair is waterafstotend. Het 
oppervlak is het eenvoudig te reinigen en te desinfecteren. 
Bovendien wordt bacteriegroei op het oppervlakte afgeremd 
door de toevoeging van zilveroxide. Hierdoor behoudt u een 
hoog niveau van hygiëne en infectiebeheersing.

Testresultaten
• De Ryno meubelen zijn gemaakt van brandwerend 

materiaal en voldoen aan de ontvlambaarheidsnorm 
UL94 HB en BS 5852:2006, Source 5. 

• Getest op molestbestendigheid, gecertificeerd volgens 
BS EN 16139:2013 niveau 2. 

• Het meubilair kan volgens de UV+ zeker 21.000 uur UV 
licht verdragen zonder kwaliteitsverlies. 

Levering en garantie
De levertijd van het Ryno meubilair is doorgaans 6 weken. 
Op alle meubels uit deze collectie ontvangt u levenslange 
garantie.

Kenmerken in het kort:
Gemaakt uit één stuk brandvertragend 
materiaal, waardoor de meubels enorm sterk 
zijn
Mogelijkheid tot verzwaren of verankeren van de 
meubels
Geschikt voor buitengebruik door 
weersbestendigheid
Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

Het Ryno meubilair kan in diverse kleuren worden geleverd. Een deel van de meubels kan worden verzwaard.

Artikelnummer Product Afmeting Gewicht Verzwaard
R00MB23010 Ryno open nachtkastje 40 x 38 x 59,5 cm 13 kg X
R00MB23020 Ryno open kast 69,8 x 50,7 x 75,3 cm 24 kg X
R00MB23004 Ryno open bureau 69,8 x 50,7 x 75,3 cm 20 kg X
R00MB23030 Ryno wandkast 69,9 x 31,3 x 120 cm 20 kg X
R00MB23006 Ryno bed zonder opslagruimte 210 x 101 x 48 cm 90 kg X
R00MB23050 Ryno bed met opslagruimte 210 x 101 x 48 cm 90 kg X
R00MB23000 Ryno eetkamerstoel 50 x 62 x 88 cm, hoogte zitting: 45 cm 12 kg 55 kg
R00MB23005 Ryno loungestoel 60 x 76 x 78 cm, hoogte zitting 42 cm 13,5 kg 60 kg
R00MB23006 Ryno eetkamerstoel voor kinderen 52,5 x 42 x 75 cm, hoogte zitting 38 cm 8 kg 30 kg
R00MB23007 Ryno koffietafel 65,5 x 65,5 x 42,5 cm 12 kg 60 kg
R00MB23008 Ryno activiteiten-/eettafel 132 x 132 x 75 mm 74 kg 140 kg


