Technische kaart – Pharmasafe kasten
Afbeelding
De kasten kunnen uitgevoerd worden in verschillende houttinten of
effen kleuren. Enkele kleuren zijn
alleen mogelijk voor de deuren.
Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen
Kast
Afmetingen
• De kasten kunnen verschillende
breedtes en dieptes hebben,
waarbij de kasten geschikt zijn
voor een ISO 30 x 40 cm en / of
een 60 x 40 cm inrichting.
• De kasten zijn in 3 verschillende
hoogtes te verkrijgen:
o Laag: 78 cm
o Middelhoog: 145 cm
o Standaard: 212 cm
• De deuren kunnen bij het openen
270 graden naar buiten worden
gedraaid.

Basisonderhoud
Volg de schoonmaakinstructies.

Belastbaarheid
De lades zijn maximaal te belasten
met 50 kg.

Garantie
1 jaar

Kleuren
Er zijn verschillende kleuren en combinaties mogelijk.

• Kast omhulsel van gelamineerd
spaanplaat, afgeplakt met kunststof en voorzien van metalen
scharnieren.
• Vochtbestendige metalen plint.

Inhoud
• Profielwanden van ABS.
• Lades en tussenschotten van ABS
of polycarbonaat.
• Draadmanden van staal met een
Rilsan coating.
• Opiatenkluis van plaatmateriaal.
• Legborden en werkbladen van
aluminium, volkern of plaatmateriaal.
• Telescopische rail van verzinkt
staal.
• Afsluitbaar met een sleutel of
met een cijfercode.

Montage

Doordat de staande kasten aan de
onderzijde voorzien zijn van een
metalen vloerplint, kan ook de vloer
er omheen goed worden schoon
gehouden.
De deuren kunnen bij het openen
270 graden naar buiten worden
gedraaid, waardoor de lades eruit
gehaald kunnen worden en alles
goed schoon te maken is.

Toepassing
De kasten zijn multifunctioneel. Zo
kunnen de kasten gebruikt worden
als medicijnkast, verbandkast, dossierkast en zelfs als vaste werkplek
door te kiezen voor het uittrekbaar
werkblad.

Verplaatsen
De kasten worden door Medifix op
de juiste plek geplaatst en afgemonteerd.

Bij technische problemen
Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens
kantooruren)

De kasten worden door Medifix op
de juiste plaats gezet en afgemonteerd. Naar wens met passtukken
aan de zijkant, en afgewerkt tot aan
het plafond.

Schoonmaakinstructies
Schoon te maken met gebruikelijke
reinigingsmiddelen.
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