Technische kaart – Pharmasafe medicijnwagens
60-40 | 30-40P | 60-40P
Afbeelding

Garantie

Schoonmaakinstructies

1 jaar

Schoon te maken met gebruikelijke
reinigingsmiddelen.
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.

Kleuren
Er zijn verschillende kleuren en combinaties mogelijk.

Wagen op afbeelding: 60-40

Afmetingen
• De wagens kunnen verschillende
breedtes en dieptes hebben,
waarbij de wagens geschikt zijn
voor een 30 x 40 cm of een 60 x
40 cm inrichting.
• De kasten zijn in 3 verschillende
afmetingen te verkrijgen (BxDxH)
(de breedte is incl. duwbeugel):
o Standaard (30-40P, 60-40):
85 x 52 x 106 cm
o Breed (60-40P):
105 x 52 x 106 cm
• De deuren kunnen bij het openen
270 graden naar buiten draaien
en vast gezet met magneet.
• Uitvoerbaar in verschillende
uitvoeringen: Naar keuze worden
ze uitgevoerd met of zonder lade
o 30-40P : verticaal tussenschot, 1 zijde 2 vakken, 1
zijde profielwanden
o 60-40 : 1 ruimte met profielwanden
o 60-40P : verticaal tussenschot, 1 zijde 2 vakken, 1
zijde profielwanden

Belastbaarheid
De lades in de medicijnwagen zijn
maximaal te belasten met 50 kg.

De wagens kunnen uitgevoerd worden in verschillende houttinten of
effen kleuren. Enkele kleuren zijn
alleen mogelijk voor de deuren.
Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen
• De wagen omhulsel van gelamineerd hout met metalen scharnieren.
• Stalen constructie met stalen
duwbeugels
• 125 mm wielen, van polyamide
met een polyurethaan loopvlak.
• Profielwanden van ABS.
• Lades en tussenschotten van ABS
of polycarbonaat.
• Draadmanden met een Rilsan
coating.
• Legborden van aluminium.
• Afsluitbaar middels een espagnoleslot met sleutel of codeslot. Indien gewenst met uw eigen sluitsysteem zoals een Saltoslot.
• Bovenblad kan voorzien worden
van een u-frame of opstaande
rand.

Toepassing
De medicijn- en verbandwagens zijn
flexibel in te richten en kunnen tevens worden ingezet als dossierwagen. Dankzij de duwbeugel aan
weerszijden en de grote zwenkwielen laten ze zich gemakkelijk verplaatsen.

Verplaatsen
Goed te verplaatsen dankzij de 4
zwenkwielen.

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

Tevens kunnen de wagens voorzien
worden van accessoire rails (din-rail),
aan de zijkanten of aan de achterkant en bijbehorende accessoires.
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