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Nachtkastje storeline® t300 

Nachtkastje storeline® t103  
met flexibele server s100 

 Maakt comfortabele zorg nog eenvoudiger:  
 de bock storeline® 
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 Alles binnen handbereik:  
 voor bewoners en verzorgenden. 

Met de nachtkastjes en servers uit de bock storeline® 
maakt u de dagelijkse zorg voor verzorgers en bewoners 
een stuk eenvoudiger. Maak uw keuze uit een ruim as-
sortiment dat u niet alleen in stilistisch opzicht vrij laat: 
van mobiele tijdelijke oplossing tot het nachtkastje met 
server, vindt u voor uw zorgsituatie precies de oplossing 
die het beste in uw zorgconcept past.
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Met de nachtkastjes uit de bock storeline® t100–t103 is de keuze 
aan u. U maakt de dagelijkse zorg in elk geval vanaf de eerste dag 
een stuk eenvoudiger, omdat alles wat voor bewoners en verzor-
genden van belang is onder handbereik kan worden opgeborgen.

 Maximaal schaalbaar: 
 van klein bijzettafeltje  
 tot grote assistent. 

   bock storeline®   

 Nachtkastjes t100–t103 
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Nachtkastje “server-ready” met lade,  
deur en open vak

Het nachtkastje storeline® t100 is de perfecte keuze voor 
een bock zorgbed. Hierin kan men persoonlijke spullen goed 
en binnen handbereik opbergen. 

 bock storeline® t100 

bock storeline® t100
Afmetingen

Breedte 506 mm

Diepte 450 mm

Hoogte 788 mm

Vakmaat kleine lade
100 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Vakmaat open vak
180 × 460 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat groot vak met 
deur

350 × 460 × 400 mm 

(h×b×d)

Gewichten

Eigen gewicht ca. 37,75 kg

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19

De moeite waard:

De bock nachtkastjes storeline® t100-103  

zijn altijd klaar voor uitbreiding met de 

flexibele servers storeline® s100.  

De veelzijdige storeline® s100 is zeer 

efficiënt in het gebruik en kan zonder 

gereedschap aan beide zijden worden 

aangebracht.

 

Meer informatie op pagina 14 
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Nachtkastje “server-ready” met kleine lade,  
grote lade en open vak

Het nachtkastje storeline® t101 is een mogelijke keuze 
voor een bock zorgbed. De grote lade vergemakkelijkt het 
plaatsen en terugvinden van drankflessen en andere grote 
verpakkingen, die daar zijn opgeborgen.

 bock storeline® t101 

De moeite waard:

De bock nachtkastjes storeline® t100-103  

zijn altijd klaar voor uitbreiding met de 

flexibele servers storeline® s100.  

De veelzijdige storeline® s100 is zeer 

efficiënt in het gebruik en kan zonder 

gereedschap aan beide kanten worden 

aangebracht.

Meer informatie op pagina 14

bock storeline® t101
Afmetingen

Breedte 506 mm

Diepte 450 mm

Hoogte 788 mm

Vakmaat kleine lade
100 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Vakmaat open vak
180 × 460 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat grote lade
320 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Gewichten

Eigen gewicht ca. 37,75 kg

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19
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Nachtkastje “server-ready” met kleine lade,  
grote lade, uitschuifbaar plateau en open vak

De nachtkastje storeline® t102 zijn uitgerust met een  
ingebouwde uitschuifbare plateau waarmee u de ruimte 
voor het plaatsen van voorwerpen in een handomdraai kan 
vergroten. Bovendien vergemakkelijkt de grote lade
het plaatsen en terugvinden van drankflessen en andere 
grote voorwerpen.

 bock storeline® t102 

De moeite waard:

De bock nachtkastjes storeline® t100-103  

zijn altijd klaar voor uitbreiding met de 

flexibele servers storeline® s100.  

De veelzijdige storeline® s100 is zeer 

efficiënt in het gebruik en kan zonder 

gereedschap aan beide kanten worden 

aangebracht.

Meer informatie op pagina 14 

bock storeline® t102
Afmetingen

Breedte 506 mm

Diepte 450 mm

Hoogte 788 mm

Plateauformaat
445 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat kleine lade
85 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Vakmaat open vak
130 × 460 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat grote lade
320 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Gewichten

Eigen gewicht ca. 37,75 kg

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19
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Nachtkastje “server-ready” met kleine lade,  
grote lade, twee uitschuifbare plateaus en open vak 

Het nachtkastje storeline® t103 met twee uitschuifbare  
plateaus,  is de perfecte keuze voor het bock zorgbed as-
sortiment. Hierin kan men persoonlijke spullen goed en bin-
nen handbereik opbergen en, als de grote lade uitgetrokken 
is, heeft men een goed overzicht wat er opgeborgen ligt.

De ingebouwde uitschuifbare plateaus creëren in een 
handomdraai extra opbergruimte.

De onderste plateau kan door de bewoners worden gebruikt 
om drankjes of persoonlijke voorwerpen te plaatsen, zelfs 
vanaf een lage bedhoogte. Bovendien vergemakkelijkt de 
grote lade het plaatsen en terugvinden van drankflessen en 
andere grote voorwerpen.

 bock storeline® t103 

De moeite waard:

De bock nachtkastjes storeline® t100-103  

zijn altijd klaar voor uitbreiding met de 

flexibele servers storeline® s100.  

De veelzijdige storeline® s100 is zeer 

efficiënt in het gebruik en kan zonder 

gereedschap aan beide kanten worden 

aangebracht.

Meer informatie op pagina 14 

bock storeline® t103
Afmetingen

Breedte 506 mm

Diepte 450 mm

Hoogte 788 mm

Plateauformaat
445 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat kleine lade
85 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Vakmaat open vak
70 × 460 × 400 mm 

(h×b×d)

Vakmaat grote lade
320 × 430 × 330 mm 

(h×b×d)

Gewichten

Eigen gewicht ca. 37,75 kg

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19
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Het nachtkastje bock storeline® t103 met 
flexibele server storeline® s100 is de 
perfecte keuze voor een bock zorgbed. 
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De bock storeline® t200-t300 breidt uw mogelijkheden uit 
bij de keuze van een nachtkastje dat uw meubelconcept 
compleet maakt.

 Altijd bij de hand:  
 nachtkastjes met handige bedtafel 

   bock storeline®   

 Nachtkastjes t200–t300 
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Nachtkastje met lade, deur, 
open vak en ingebouwde bedtafel

Het nachtkastje storeline® t200 met in hoogte verstelbare 
bedtafel is de perfecte keuze voor een bock zorgbed. 
Hierin zijn persoonlijke spullen goed en voor het grijpen 
opgeborgen.   

De ingebouwde, in hoogte verstelbare bedtafel creëert in 
een handomdraai extra opbergruimte. De ideale ondersteu-
ning in dagelijkse situaties als het nuttigen van maaltijden 
of de dagelijkse verzorgingsroutine. Dankzij de verstelbare 
hoogte kunnen allerlei situaties worden opgevangen.

 bock storeline® t200 
De constructie zorgt ervoor dat de bedtafel 

altijd aan beide kanten van het nachtkastje 

kan worden aangebracht. Zo kan het nacht-

kastje storeline® t200 flexibel aan beide 

kanten van het bed worden gebruikt.

bock storeline® t200
Afmetingen

Breedte 525 mm

Diepte 425 mm

Hoogte 880 mm

Bedtafel breedte 648 mm

Bedtafel diepte 333 mm

Verstelbereik hoogte bedtafel 325 – 945 mm

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19
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Het nachtkastje storeline® t300 met in hoogte  
verstelbare bedtafel en handdoekhouder is de 
perfecte keuze voor een bock zorgbed.  

De lade en deuren kunnen aan beide zijden worden ge-
opend, zodat de storeline® t300 aan beide zijden van het 
bed gebruikt kan worden. Voor extra veiligheid is de lade 
voorzien van een uittrekbeveiliging. Het mechanisme van 
de bedtafel wordt ondersteund door een hefhulp. Achter 
de deuren bevindt zich een verplaatsbaar opbergplank, 
dat al naargelang de gebruikskant kan worden bevestigd. 

De ingebouwde bedtafel creëert in een handomdraai  
een handige extra opbergruimte. Het biedt ideale onder-
steuning in dagelijkse situaties zoals het nuttingen van 
maaltijden of de dagelijkse verzorgingsroutine.  

 bock storeline® t300 

Als de ingebouwde bedtafel niet  

gebruikt word kan de beugel een  

handige handdoekhouder zijn.

bock storeline® t300
Afmetingen

Breedte 530 mm

Breedte incl. handdoekhouder 600 mm

Diepte 450 mm

Hoogte 865 mm

Bedtafel breedte 670 mm

Bedtafel diepte 373 mm

Overige uitrustingskenmerken

Vier dubbele zwenkwielen,  
waarvan twee met wielblokkering

Wieldiameter 50 mm

Alle gegevens hebben betrekking op het dichte model

Decors en bestelmogelijkheden vindt u op pagina 19
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Met de servers van de bock storeline® s100 – s300 richt u de 
kamers voor bewoners en verzorgende optimaal uit. Deze flexibele 
uitklapbare bedtafels breiden de functionaliteit van uw nachtkastje 
uit, precies wanneer dat nodig is. Verschillende kleine details 
vereenvoudigen uw dagelijkse verzorging – in combinatie met een 
eerste klasse afwerking en de nieuwste technologie.

 Flexibele assistent voor maximaal  
 woon- en zorgcomfort 

   bock storeline®   

 Server s100 – s300 
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bock storeline® s100
Afmetingen

Zwenkbaar  
tafelblad

Breedte 550 mm

Diepte 380 mm

Vast  
plateau

Breedte 160 mm

Diepte 380 mm

Belastbaarheid tafelblad tot 10 kg

Verstelbereik hoogte 725 – 1050 mm

Zwenkbereik max. 45°

Dubbel zwenkwiel met 
blokkering

Ø  65 mm

Flexibele server voor de nachtkastjes serie storeline® 
t100 met traploze hoogteverstelling, zwenkbare  
bedtafel en vast plateau

De flexibele server storeline® s100 met traploos in hoogte  
verstelbaar en zwenkbaar bedtafelblad is de perfecte keuze 
voor de bock nachtkastjes uit de storeline® t100-serie. 

De storeline® s100 kan zonder gereedschap in een hand-
omdraai zowel links als rechts aan het nachtkastje worden 
aangebracht en is dus heel individueel inzetbaar, wat 
handig is in de dagelijkse zorg. De schuine stand biedt een 
ergonomische en comfortabele leespositie, de stopstrips op 
de tafel zorgen ervoor dat spullen er niet vanaf glijden. De 
beugel kan dienen om een handdoek aan te hangen. Dank-
zij de gasveer met automatische activering kan de hoogte 
individueel en traploos worden ingesteld. De grote dubbele 
zwenkwielen zorgen voor optimale stabiliteit en draagt bij 
aan de eenvoudige montage.

 bock storeline® s100 

Vlug gemonteerd. Veilig veran-
kerd. En gemakkelijk afneembar.
Hier aangebracht aan t101.
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bock storeline® s100 hier aangebracht aan bock storeline® t101

Eenvoudig vergrendelingsmechanisme 
voor meer veiligheid en comfort.

  Flexibele uitbreiding van uw bock  
nachtkastjes (t100–t103)

  Traploos in hoogte verstelbaar en  
zwenkbaar bedtafelblad

  Snel aan te brengen zonder gereedschap,  
naar keuze rechts of links

  Vast plateau met  
multifunctionele beugel

  Gemakkelijk te reinigen.

  Een groot dubbel zwenkwiel zorgt  
voor optimale stabiliteit

  En hoog belastbaarheid van het tafelblad  
zorgt voor een grote veiligheid in de verzorging 

Traploos in hoogte verstelbaar en  
zwenkbaar bedtafelblad voor maximaal 
comfort

Het tafelblad is belastbaar tot 10 kg, 
Dit zorgt voor een grote veiligheid in de 
dagelijke zorg.

 bock storeline® s100 
 Alle voordelen: 
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Het nachtkastje bock storeline® t103 met 
flexibele server storeline® s100 is de 
perfecte keuze voor een zorgbed uit de 
bock floorline categorie. 
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bock storeline® s200
Afmetingen

Zwenkbaar  
tafelblad

Breedte 550 mm

Diepte 380 mm

Vast  
plateau

Breedte 160 mm

Diepte 380 mm

Onderstel
Breedte 770 mm

Diepte 425 mm

Belastbaarheid tafelblad tot 10 kg

Verstelbereik hoogte 760 – 1080 mm

Zwenkbereik max. 45°

Vier dubbele zwenkwielen  
met blokkering Ø  65 mm

Comfortabele server met traploze hoogteverstelling, 
zwenkbare en inklapbare bedtafel en vast plateau 

De comfortabele server storeline® s200 met traploos 
in hoogte verstelbaar en zwenkbaar bedtafelblad is een 
flexibele begeleider voor het bock zorgbed. 

Op de bedtafel kunnen gemakkelijk voorwerpen worden 
neergezet, wat handig is in de dagelijkse zorg. De schuine 
stand biedt een ergonomische en comfortabele leespositie, 
de stopstrips op de tafel zorgen ervoor dat spullen er 
niet vanaf glijden. Dankzij de gasveer met automatische 
activering kan de hoogte individueel en traploos worden 
ingesteld.  

Op het vaste plateau met multifunctionele beugel is plek 
voor de leesbril of een drankje. De beugel kan ook dienen 
om een handdoek aan te hangen.  

Het extreem stabiele onderstel van ovale C-profielbuizen 
met vier grote, afzonderlijk te remmen dubbele zwenkwie-
len zorgt voor een uitstekende wendbaarheid en stabiliteit. 
Het tafelblad is belastbaar tot 10 kg, dit zorgt voor een grote 
veiligheid in de dagelijke zorg.

 bock storeline® s200 
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Server “Basic” met traploze hoogteverstelling,  
zwenkbare bedtafel en vast plateau 

De server storeline® s300 met traploos in hoogte verstel-
baar en zwenkbaar bedtafelblad is een flexibele aanvulling 
voor het bock zorgbed. 

Op de bedtafel kunnen gemakkelijk voorwerpen worden 
neergezet, wat handig is in de dagelijkse zorg.

De schuine stand biedt een ergonomische en comfortabele 
leespositie, de stopstrips op de tafel zorgen ervoor dat 
spullen er niet vanaf glijden. Dankzij de gasveer met auto-
matische activering kan de hoogte individueel en traploos 
worden ingesteld. 

Op het vaste plateau met reling is plek voor de leesbril of 
een drankje. 

Het onderstel met vier grote, afzonderlijk te remmen dubbe-
le zwenkwielen zorgt voor een uitstekende wendbaarheid 
en stabiliteit. Voor een huiselijke sfeer, is de kleur verkrijg-
baar in een houtlook die past bij het meubilair. 

 bock storeline® s300 

bock storeline® s300
Afmetingen

Zwenkbaar  
tafelblad

Breedte 620 mm

Diepte 400 mm

Vast  
plateau

Breedte 220 mm

Diepte 400 mm

Onderstel
Breedte 700 mm

Diepte 425 mm

Verstelbereik hoogte 750 – 1070 mm

Zwenkbereik max. 45°

Vier dubbele zwenkwielen  
met blokkering Ø 65 mm
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Standaard decors*

 Kleuren en bestelopties 

Gestoomd Beuken

R24034

Kers Havanna

R42006

Madison Walnoot

R30011

Sonoma Eiken

R20128

Esdoorn After Eight

R27017

Beuken Bloem

R24035

Koning Esdoorn

R27001

Wit

W10140

Bestelopties

 Laden met soft-close-functie voor meer comfort
  Afsluitbare vakken voor meer privacy
  Individuele combinatiemogelijkheden bij de decors voor 
meer huiselijkheid 

 � *  niet mogelijk bij de servers s100 en s200 
(compacte bladen)



Hermann Bock GmbH – Stand: november 2022 — pagina 20 van 20
storeline®

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 5246 9205 0
Fax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-mail: info@bock.netLinkedIn Facebook Instagram

®  geregistreerd merk 
Stand: 11 | 2022 
Technische wijzigingen voorbehouden.
Beeldverantwoording: Nicola Rehage, Gütersloh




