Øvrige produkter

Servietstativer
Enkeltsidet rustfrit stativ på hjul
Varenr. 80542208

Dobbeltsidet rustfrit stativ på hjul
Varenr. 80542209
Flexibelt system, hvor der kan påhænges
nødvendigt tilhør, f.eks, krogerækker, kar eller
kurve.

Rustfri krogerække med 11 kroge
Varenr. 80542224
For ophæng på rustfrit stativ,
til brug som servietstativ.

Rustfri holder for kar og låg
Varenr. 80542228
For ophæng på rustfrit stativ.

Rustfrit kar uden låg
Varenr. 801550590
BxDxH: 550x325x100 mm.

Rustfrit kar uden låg, dybt
Varenr. 801550592
BxDxH: 550x325x200 mm.

Rustfrit låg for kar
Varenr. 80550658
BxD: 530x325 mm.
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Fade- og spandestativer
Fadestativ for 1 fad
Varenr. 8390200
Udført i rustfrit stål.
Højdejusterbart.
Leveres ekskl. fad.
Oplys ringens diameter ved bestilling.

Fad i rustfrit stål
Varenr. 8390210
Top: Ø31,8 cm.
Bund: Ø23 cm.
Højde: 8,4 cm.

Fadestativ for 2 fade
Varenr. 8390202
Udført i rustfrit stål.
Højdejusterbart.
Leveres ekskl. fad.
Oplys ringens diameter ved bestilling.

Fad i rustfrit stål
Varenr. 8390210
Top: Ø31,8 cm.
Bund: Ø23 cm.
Højde: 8,4 cm.

Spandestativ for 10 liter spand
Varenr. 8390100
Udført i rustfrit stål.
Leveres ekskl. spand.

Spand 10 liter
Varenr. 8390100A
Udført i rustfrit stål.
Med glat bund.
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Skamler
Et-trinsskammel rustfri
Varenr. 80542191

BxDxH: 600x350x130 mm

Varenr. 80542192

BxDxH: 600x350x220 mm

Varenr. 80542193

BxDxH: 600x350x300 mm

Udført i rustfrit stål.
Trædefladen kan tages af for grundig rengøring.
4 stk. afsmitningsfri gummifødder.
Max vægtkapacitet 125 kg.

To-trinsskammel rustfri
Varenr. 80542194

BxDxH: 600x650x220/440 mm

Udført i rustfrit stål.
Trædefladerne kan tages af for grundig rengøring.
4 stk. afsmitningsfri gummifødder.
Max vægtkapacitet 100 kg.

Et-trinsskammel med gummibelægning
Varenr. 6430611

BxDxH: 480x340x150 mm

Varenr. 6430621

BxDxH: 480x340x200 mm

Varenr. 6430631

BxDxH: 480x340x250 mm

Varenr. 6430632

BxDxH: 450x400x250 mm

Trædeflade med riflet gummi.
4 stk. afsmitningsfri gummifødder.
Max vægtkapacitet 125 kg.
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Armborde
Armbord med rustfri plade
Varenr. 8134000
Ben med 3 dupsko
Varenr. 8134000-1
3 hjul og bremse
Plade i rustfri stål 60x30 cm.
Højdeindstilling 72-110 cm.
Trinløs indstilling af højde og vinkel.
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Vogn til iltflasker
Iltflaskevogn til 4 stk. flasker
Varenr. 7670101

Iltflaskevogn til 6 stk. flasker
Varenr. 7670100
Udført i rustfrit stål.
Løs akrylplade.
Ø150 mm huller for flasker.
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Løftevogn med rulleplade

Løftevogn L&D 90 E uden løfteplade
Varenr. 7915500
Maks. løftekapacitet 90 kg.

Løfteplade med ruller og bremse
Varenr. 7917730
Rulleretning frem.

Løfteplade med ruller og bremse
Varenr. 7917740
Rulleretning side.

Løftevogn til brug ved løft og transport af f.eks. tunge kasser,
bokse, spande osv. Rullepladen sikrer, at varer let omlastes, og
en bremsefunktion sørger for, at varerne står sikkert f.eks. under
transport. Lastepladen har automatisk stopfunktion, hvis den
møder en forhindring ved nedadgående bevægelse.
Leveres med 18V batteri.
Lakeret i blå farve.
Dimensioner (se tegning)
Total højde (A): 1692 mm
Dybde ben (B): 659 mm
Bredde ben (C): 345 mm (indvendig)
435 mm (udvendig)
Højde ben (D): 116 mm
Løfte højde (E): 145 til 1234 mm
Har du andre behov, laver vi gerne specialløsninger.
Vi kan bl.a. levere løfteren i rustfri udførsel og med
alternative lasteplader.
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Spise-/læsebord
Spise-/læsebord
Varenr. 5474110
Højdejusterbart 720-970 mm med gasfjeder.
Bordplade i homogenlaminat 700x400 mm.
Bordplade i farve hvid med sort kerne.
Bakke 300x400x50 mm med udtræksstop,
så bakken ikke uhensigtsmæssigt trækkes helt ud
af bordet.
Taskekrog.
Hjul Ø50 mm med bremse.

Skuffe med udtræksstop

Taskekrog
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Multiline Next spise-/læsebord
Multiline Next spise-/læsebord, vipbar plade
Varenr. 644230100
Højdejusterbart 790-1040 mm med gasfjeder.
Aftagelig sideplade 370 x 210 mm.
Vipbar aftagelig plade 560 x 400 mm.
Vipbar 20 / 40 grader til begge sider.
Maks. belastning: 30 kg. Farve RAL 7047, lys grå.
Hjul Ø50 mm.

Multiline Next spise-/læsebord, fast plade
Varenr. 64423000
Højdejusterbart 790-1040 mm med gasfjeder.
Aftagelig sideplade 370 x 210 mm.
Aftagelig plade 560 x 400 mm.
Maks. belastning: 30 kg.
Farve RAL 7047, lys grå. Hjul Ø50 mm.

Krog for Multiline Next spise-/læsebord (1)
Varenr. 644231400
Til taske, pose m.v.

Magasin-holder for Multiline Next spise-/læsebord (2)
Varenr. 644231000
Til avis, magasiner m.v.

S-Cube opbevaringskasse for Multiline Next spise-/læsebord (3)
Varenr. 644231200
Til sko, bøger m.v.
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Blomstervaser
Blomstervase lav
Varenr. 8390101
Højde 16 cm.
Diameter Ø10 cm.

Blomstervase høj
Varenr. 8390102
Højde 26 cm.
Diameter Ø10 cm.
Smuk og enkel udførsel i rustfrit stål.
God størrelse.
Står stabilt og sikkert.
Sælges i kolli á 10 stk.
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Holdere for labelruller
Kassette for label-æsker
Varenr. 1500200
For æsker i størrelse 8,5 x 8,5 cm.
Udført i polycarbonat.
For montering på opstander, plade eller væg.

Kassette str. 8 x 8 x 60 cm
Varenr. 1500201

Kassette med låg, her vist monteret
på opstander sammen med tilt-bokse
til brug på f.eks. anæstesivogn.

20 rum med aftagelige skillevægge.
Udført i transparent PETG.
For montering på opstander, plade eller væg.

Labelruller placeret i kassette.
Kassettens låg skærmer mod eventuelle
stænk. Labels trækkes ud gennem kassettens øverst forkant

Kassette med låg her vist monteret
over tiltbokse på en anæstesivogn.
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Holdere for vægmontering
Holder for 3 pakker handsker
Varenr. 1500403AC
Max æskestørrelse BxD: 24,0 x 8,5 cm.
Udført i transparent akryl.
For montering på væg.

Holder for 3 pakker nitril handsker
Varenr. 1500403AC-NITRIL
Max æskestørrelse BxD: 24,0 x 5,5 cm.
Udført i transparent akryl.
For montering på væg.

Holder for WetWipe lille
Varenr. 1500404AC
Str. 11,5 x 19 x 5 cm
Udført i transperent akryl.
For montering på væg.

Holder for WetWipe stor
Varenr. 1500405AC
Str. 16,5 x 27 x 3,5 cm
Udført i transperent akryl.
For montering på væg.

Holder for æske med masker
Varenr. 8400420
Passer til æsker i størrelse BxD: 18,0 x 10,0 cm.
Udført i rustfri tråd.
For montering på væg.

Side 12.11

Pakkeborde og hæve-/sænkeborde
Pakkeborde
Vi tilpasser pakkeborde til jeres specifikke behov.
Her vist pakkebord udført med hæve-/sænkebordstel i rustfrit stål.
Bordpladen er udført i laminat med en slagfast aluminiumsforkant.
Reol under og over bordpladen er udført med rum, der er tilpasset pakkemateriale
på sterilcentralen. Kunden har valgt at få bordene monteret med hjul, så de let kan
flyttes efter behov og ved rengøring af gulvet.

Hæve-/sænkeborde væghængte
Vores væghængte hæve-/sænkeborde leveres altid som kundetilpassede løsninger. Vælg
størrelse, bordpladetype og med eller uden skuffemodul. Her vist i et medicinrum med
skuffemodul under bordpladen.
Bordpladen er udført i laminat med en postformet forkant og huhlkehl på pladens bagkant.
Huhlkehlen sikrer, at papir eller andet ikke falder ned bag bordpladen. De væghængte bordstel gør det let at rengøre under bordene.

Hæve-/sænkeborde på ben
Vores hæve-/sænkeborde på bordstel leveres altid som kundetilpassede løsninger. Her vist
i et medicinrum med skuffemodul under bordpladen og en praktisk holder for CPU, placeret
under skuffemodulet.
Vores skuffemoduler udføres med rammer for bakker i størrelse 60x40 cm, så bakkerne let
kan tages ud for grundig rengøring.
Bordpladen er udført i homogenlaminat.
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