Fremtidens
lager

Individuelt tilpasset efter behov og rammer

PE-HD Grå

Ventileret ALU

Solid ALU

Antibakteriel

Jeres ønsker
er vores løsning
Det er afgørende for det perfekte lager, at det er jeres behov, der styrer
gennem hele processen
Intet lager – ingen udfordring er ens. Jeres
behov er helt unikke, og dét er vores retning
i alt, hvad vi laver.
Vi er sikre på, at vores løsninger er de bedste.
Men vi ved også, at det kan de kun være, så
længe vi holder et fast fokus på jeres individuelle krav og særlige behov.
Derfor er vores løsninger også bygget op
omkring mange forskellige moduler, der kan
tilpasses og sammensættes i så høj grad, at
de tilsammen løser lige præcis de udfordringer,
I har.

Vore mange moduler omfatter således:
• Lamelhylder til alle formål
• Forskellige lameltyper – herunder også
antibakterielt materiale
• HD reolsystem – top og/eller bundstyret
• Rullevogne
• Label-holdere
• Beskyttende top- og endeplader
• Kurve, bakker og hylder i forskellige
materialer – efter ISO standard (40x60 cm)

Vi ved, at den perfekte løsning ikke er gjort
alene med de rette moduler. Vi er med hele
vejen i såvel afdækningen af jeres behov som
i udfærdigelse af den færdige løsning. Og vi er
det med nærvær og direkte kommandoveje –
langt væk fra telefonkøer og skiftende medarbejdere.

Rustfrie udtræk – hylder

HD reolsystem

Udtræk – NO touch

Udtræk – bakker

Udtræk – kurve
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Fra behov til løsning
Cisi hjælper fra start til slut – efter vi har afstemt jeres behov, leverer vi en unik
3D-tegning, så I kan se jeres lager-fremtid inden I beslutter jer.

SE DET SELV
Regionshospitalet
Randers

Scan QR-koden her og kom med på en hurtig rundtur
på ny steril central hos Regionshospitalet i Randers.

Overview efter installation.

Overview i vores 3D-tegning

Close up i vores 3D-tegning
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I er en del af fremtiden
Vores unikke Tonon reoler har afhjulpet lagerudfordringer i hospitalssektoren i hele
Skandinavien. Her er et udpluk af de mange løsninger.
Vi er stolte over, at vi har medvirket til at optimere lagerstyringen talrige steder allerede – og lige så stolte bliver vi,
når I når frem til jeres mål.

Århus Universitetshospital

Psykiatrisk Center Sct. Hans – Roskilde

Helsinki University Hospital, Finland

Hospital Nova, Finland

Tampere University Hospital, Finland

Mehiläinen Group Hospital NEO, Finland

Godkendelser

Her er de certifikater,
som Tonons produkter har

Der eksisterer desværre ikke en egentlig godkendelse af
inventar til hospitalssektoren. Vi vil være de første til at
byde en sådan velkommen.
Men indtil da har Tonon sørget for at opfylde kravene til
alle andre tænkelige certifikater, da vi ønsker, at vore
produkter lever op til alt, hvad man kan forvente af
produkter, der bruges til håndtering i så essentiel en
branche som sundhedssektoren.
Herlev Sygehus
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Kontakt din Cisi konsulent
for uforpligtende rådgivning,
opmåling og tilbud

Janni Pyrmer
Salgskonsulent
Sjælland, Bornholm, Fyn og Færøerne

Dorthe Sørensen
Salgskonsulent
Jylland og Fyn

Mail: janni@cisi.dk
Tlf. 30 33 39 51

Mail: dorthe@cisi.dk
Tlf: 20 13 51 41

