varimed®

Medisinske møbler for
undersøkelser og behandling
Når kvalitet teller

Benker, stoler, trillebord og undersøkelsesstoler
Uunværlig hjelp i den daglige rutine
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varimed®
Benker, stoler, trillebord og undersøkelsesstoler
Uunværlig hjelp i den daglige rutine

Slitasjesterk polstring i imitert lær.

Avrundede, forsterkede
kanter, sømløs
polstring.

Alle undersøkelsesbenker har mellomrom mellom rammen og polstringen
– ingen fare for klemte fingre!

Nivåregulering på alle
ben som er nyttig
ved ujevnheter
i gulvflaten.

Enkel og rask høydejustering ved hjelp av
anatomisk heis.

Friksjonsbremser, doble hjul
i plast, slitesterke
Farger:
polstring mandarin 98
2
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To hevestenger av metall
– gir lang levetid.

Rørformet stålramme i solid konstruksjon,
firkantrør,
40 x 20 mm,
benkens ben,
30 x 30 mm.

Skuffen på medi-net
trillebord har kulebærende
presisjonsskinner som glir lett;
utformet med tanke på stor
arbeidsbelastning.

Epoxybelegg av høy kvalitet,
ekstremt motstandsdyktig
mot støt og riper.

ti
Garan rhet
ke
for sikestyrke
og slit

Rørformet stålramme
i solid konstruksjon,
firkantrør, 20 x
20 mm.

Doble hjul i plast, slitesterke.
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varimed®
Benker
Undersøkelsesbenker
Undersøkelsesbenk 211.1180.0 og 211.1190.0

Undersøkelsesbenk 211.1080.0

Farger:
polstring mandarin 98

EKG undersøkelsesbenk , 211.1310.0

Farger:
211.1180.0
polstring topas 105
pulverlakkering grå hvit RAL 9002

Farger:

211.1190.0

polstring opalgrønn 100

Bariatrisk benk 211.1330.0
for undersøkelse og behandling av overvektige

Farger:
polstring karibienblå 82

4 forskjellige farger på polstring i ”klassisk” kvalitet uten tillegg i prisen.
18 forskjellige farger på polstring i ”komfort” kvalitet (tillegg 200.8510.0/200.8520.0).
Vennligst se sidene 18 og 20.
Standard epoxylakkering av ramme: RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.
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Alle undersøkelsesbenker har avstandsblokk
mellom ramme og polstring!
Artikkelnr..

Beskrivelse

211.1080.0

Undersøkelsesbenk
650
1950
	
sammenleggbart stålunderstell, epoxybelagt RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007,
500
2-delt 50 mm polstret madrass, nivåregulering på alle ben. Hodeseksjon justerbar opp til +40°.
1450
Sikker arbeidsbelastning 225 kg.
680

211.1180.0

Undersøkelsesbenk
	
sammenleggbart stålunderstell, epoxybelagt RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007,
650
1950
500
2-delt 70 mm polstret madrass, nivåregulering på alle ben. Hodeseksjon justerbar opp til +40°.
1450
Sikker arbeidsbelastning 225 kg.
680

211.1190.0

Undersøkelsesbenk
som 211.1180.0, men med forkrommet stålunderstell.

Tilbehør:
Papirrullholder for papirrull inntil 500 mm bred
Papirrull, 500 mm bred
Fargetillegg på ramme, ihht. fargekart,
	
for 211.1080.0 + 211.1180.0
200.4380.0
Tillegg for pustehull i hodeseksjon til 211.1180.0 og 211.1190.0
200.4390.0
Tillegg for polstringsplate i pustehull

200.0970.0
200.1030.0
200.6500.0

211.1310.0
800

211.1320.0

200.0940.0
200.1030.0
200.5100.0
200.5110.0
200.5120.0
200.6500.0

500

EKG undersøkelsesbenk
sammenleggbar, 800 mm bred, epoxybelagt stålunderstell RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, tverravstøttet stag, 2-delt 70 mm polstret madrass, nivåregulering på alle ben. Hodeseksjon justerbar opp til +40°.
Sikker arbeidsbelastning 225 kg.

1950
1450

680

EKG undersøkelsesbenk
som 211.1310.0 over, men med forkrommet ramme og ben.
Tilbehør:
Papirrullholder for benker som er 800 mm brede
Papirrull, 500 mm bred
Lengdestøtte, epoxybelagt RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007 for 211.1310.0
Lengdestøtte, forkrommet, for 211.1320.0
Lengdestøtte, epoxybelagt ihht. fargekart
Fargetillegg på ramme, ihht. fargekart, for 211.1310.0

211.1330.0

500
1950
Bariatrisk benk
800
1450
	
800 mm bred, forkrommet rektangulær ramme av stålrør, sammenleggbare føtter, med tverrgående og
langsgående avstiving, 2-delt madrass, 70 mm tykk skumgummi polstring, nivåjusterte føtter, hodeseksjon
680
justerbar opp til +40°. Arbeidsbelastning: 300 kg. Mobil versjon eller spesielle bredder/lengder er ikke
tilgjengelig!

200.0940.0
200.1030.0
200.0000.0
200.0010.0
200.0020.0
200.0030.0

Tilbehør:
Papirrullholder for 800 mm brede benker
Papirrull, 500 mm bred
Tilleggskostnad for benker 211.1200.0 – 211.1320.0 med spesialdesign
Forskjellig høyde opp til 830 mm med tverr- og langsgående støttestag. Fra 700 mm høyde er lengde og
tverravstøttet stag inkludert.
Mobilitet: 4 dreibare styrehjul diam. 125 mm, antistatiske, 2 hjul med sperreanordning, 1 styrehjul med
retningslås, roterende bufferhjul diam. 150 mm, lengdestøtte.
(Vennligst oppgi informasjon om benkehøyde!)
Forskjellig bredde på +/- 150 mm (maks. bredde 900 mm)
Forskjellig lengde på +/- 150 mm
For benker med både forskjellig bredde og lengde vil kun en ekstrakostnad beregnes.
Alle hjul er slitesterke og motstandsdyktige mot avstripning.

	
Merk: Hvis benk skal benyttes til ortopedi- og massasjebehandling anbefales tverr- og
langsgående støttestag!
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varimed®
Mobile benker
Oppvåkingsbenker, mobile

Undersøkelsesbenk 211.9351.0

Farger:
polstring blomsterhvit 84

Oppvåkningsbenk 211.9501.0
2 sidestøtter og sideskinner 200.4900.0
1 lagringskurv 200.5500.0

Farger:
polstring karibienblå 82
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Alle undersøkelsesbenker har avstandsblokk
mellom ramme og polstring!
Artikkelnr.

Beskrivelse

211.9301.0

Undersøkelses- og massasjebenk
650
500
1950
	
høyde 680 mm med bredde- og lengdestøtte, stålramme epoxybelagt RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007,
1450
med 4 dreibare styrehjul diam. 125 mm, antistatiske, 2 hjul med låseanordning. 1 styrehjul med retningslås,
med 4 roterende bufferhjul diam. 150 mm. 70 mm madrass, trekk i ett stykke. Hodeseksjon justerbar opp til
680
+ 40°.
Sikker arbeidsbelastning 225 kg.

211.9351.0

Undersøkelses- og massasjebenk
650
500
1950
	
som 211.9300.0, men med forkrommet ramme
1450

680

211.9501.0

650

500

1950
1450
830

211.9511.0

650

500

Oppvåkningsbenk
høyde 830 mm, forkrommet ramme, med bredde- og lengdestøtte, med 4 dreibare styrehjul diam. 125 mm,
antistatiske, 2 hjul med låseanordning. 1 styrehjul, med retningslås, med 4 stk roterende bufferhjul diam.
150 mm. 70 mm madrass, todelt trekk. Hodeseksjon justerbar opp til + 40°, utstyrt med 2 sidestøtter som
kan senkes ned til polstringen. Sikker arbeidsbelastning 225 kg.

Oppvåkningsbenk
som 211.9501.0, men høyde 680 mm

1950
1450
680

Tilbehør til
benkene

200.0970.0

Papirrullholder
for papirrull inntil 500 mm bred

200.1030.0

Papirrull
500 mm bred

200.4900.0

800

1 sidestøtte og 1 sideskinne
210
	
forkrommet, med festeklemme, tilpasset benker med rektangulære stålrør, kan senkes til høyden på polstringen.

800

200.4950.0

1 sidestøtte med festeklemme
210
	
skruforbindelse, tilpasset benker med rektangulære stålrør, forkrommet, kan senkes til høyden på polstringen.

200.0020.0

Pristillegg for 800 mm bredde på benk (211.9301.0 til 211.9511.0)

200.5500.0

Lagringskurv
	
settes inn på tvers eller langs, kurv 520 x 490 x 140 mm, forkrommet

200.0020.0

Pristillegg for farget understell
	
I henhold til fargekart, for 211.9301.0.
Alle hjul er motstandsdyktige mot avstriping.
4 forskjellige farger på polstring i ”klassisk” kvalitet uten tillegg i prisen.
13 forskjellige farger på polstring i ”komfort” kvalitet (200.8520.0).
Vennligst se sidene 18 og 20.
Standard epoxylakkering av ramme: RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.

Vennligst referer til side 4 i vår katalog nr. 81
for mer informasjon om dette produktet.
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varimed®
Høyderegulerbar undersøkelsesog behandlingsbenk

Farger:
polstring karminrød 92
pulverlakkering hvit aluminium RAL 9006

Farger:
polstring atlanterblå 83
pulverlakkering grå aluminium RAL 9007

Farger:
polstring eplegrønn 94
pulverlakkering grå aluminium RAL 9007

● l Stor og ergonomisk høydejusteringsområde
● Ingen forskyvning av liggeflaten under høydejustering
● Støpt understell gir god plass til føttene

8
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varimed®
Høyderegulerbar undersøkelsesog behandlingsbenk
Beskrivelse

650

1950

500

1450

211.4100.0 Undersøkelses- og behandlingsbenk
hydraulisk høyderegulering 500-920 mm ved hjelp av fotpedal. Servoassistert justering av hodeseksjon fra
-20° til +40°. Todelt polstring 70 mm tykk, kunstlærpolstring ihht. til Schmitz fargekart.
Pulverlakkert chassis i hvit aluminium RAL 9006 , grå aluminium RAL 9007 eller grå hvit RAL 9002. sølvgrå
plast chassisdeksel. Med 4 justeringsføtter, ikke antistatisk.
Sikker arbeidsbelastning: 225 kg
211.4110.0 Undersøkelse- og behandlingsbenk
800 mm bred, ellers lik 211.4100.0.

211.410

650/800

1950

500

1450

211.4200.0 Undersøkelses- og behandlingsbenk
som 211.4100.0, men elektromotorisk høydejustering 500-920 mm ved hjelp av fotpedalenhet, med sikkerhets
PÅ/AV-bryter for å slå kontrollelement på eller av, 2,40 m tilkoblingskabel med støpsel. På forespørsel, håndkontroll i steden for fotkontroll.
211.4210.0 Undersøkelses- og behandlingsbenk
bredde 800 mm, ellers som 211.4200.0

1

PÅ/AV sikkerhetsbryter
Slår kontrollelement på eller av.

211.420 med 200.025

Tilbehør:

2

200.0250.0 Mobilitet
4 lukkede doble hjul Ø 100 mm, hvorav 2 antistatiske,
sentrale lås per akse, ett hjul med retningssperre (Høydejusteringsområde forblir det samme)
Mobilitet for ettermontering er tilgjengelig gjennom våre serviceteknikere. Ta kontakt!

3

200.0400.0 Sidestøtter, par
lengde 990 mm, kan foldes ned til under toppen av madrassen,
pulverlakkert med hvit aluminium RAL 9006

1

2

4

200.0350.0 Holder for fotkontroll
for undersøkelses- og behandlingsbenker 211.4200 eller 211.4210.0, stål,
pulverlakkert i hvit aluminium RAL 9006, for montering på
langsiden av benken (kan ettermonteres)
200.0930.0 Papirrullholder for papirruller opp til 590 mm bredde
200.1030.0 Papirrull 500 mm bred
200.0410.0 Kantbeskyttelse av plast, grå, for alle fire kanter på polstring (ikke avbildet).
200.0500.0 Hodeseksjon med pustehull (ikke avbildet)
200.0510.0 Tillegg for polstringsplate i pustehull i henhold til fargekart (ikke avbildet).

3

200.4402.0 Sideskinner, stk.
for undersøkelses- og behandlingsbenker 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 og 211.4210.0, monteres på
begge sider, 25 x 10 x 750 mm, maks. belastning 30 kg, kan ikke kombineres med sidestøtter 200.0400.0.
(Ikke avbildet)
200.0251.0 EKG-skjold med en potensiell utjevningskontakt hver LHS og RHS samt skjermplate for å
redusere forstyrrelser, egnet for 650 mm brede benker. (uten bilde)
200.0252.0 EKG-skjold for 800 mm brede benker, ellers som 200.0251.0. (uten bilde)
200.6530.0 Tillegg for farget understell i henhold til fargekart.

4

4 Farger på kunstlær polstring i ”klassisk” kvalitet uten ekstra gebyr
13 Farger på kunstlær polstring i ”komfort” kvalitet (tilleggsgebyr 200.8520.0).
Vennligst se sidene 18 og 20.
Standard pulverlakkering på rammen med farger: RAL 9002 , RAL 9006 eller RAL 9007,
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.
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varimed®
Stoler, svingstoler
og undersøkelsesstoler

Farger:
222.2760.0, polstring, cappuccino 102
222.2810.0, polstring, bringebær rød 103

222.2810.0

222.2760.0

222.1570.0
222.1550.0

Farger:
polstring, karibienblå 82

Artikkelnr.

Beskrivelse

350
222.2810.0			

Liftomatkrakk
				
5-armet aluminium plastlakkert sokkel i sort (RAL 9005) med doble hjul, antifriksjon, høydejustering ved hjelp av anato60
misk heis, ved hjelp av gassfjær og utløserring under sete, forkrommet søyle, polstret sete i kunstlær.
Om det er ønskelig med doble hjul for bruk på tepper må dette spesifiseres i bestillingen.
500-690
Sikker arbeidsbelastning: 135 kg

200.8000.0			

Fargetillegg
				
for epoxybelagt sokkel ihht. fargekart;
600
forkrommet søyle
350

222.2760.0			

Liftomatkrakk
60
				
5-armet polert aluminiumssokkel med doble hjul for glatte gulv, antifriksjon, høydejustering ved hjelp av anatomisk heis
med gassfjær og utløserring under sete, forkrommet søyle, polstret sete i kunstlær.
Om det er ønskelig med doble styrehjul til bruk på tepper må dette spesifiseres i bestillingen.
500-690
Sikker arbeidsbelastning: 135 kg
600

360
222.1550.0			
490-690

80

Undersøkelsesstol
Spesialdesignet polstret sete med trekk i kunstlær iht. til fargekart, høydejustering fra 490 til 690 mm ved hjelp av gassfjær med fotringutløser. 5-armet sokkel pulverlakkert i grå aluminium RAL 9007, med antistatiske plasthjul Ø 50 mm for
glatte gulv, fenderring i stål med sort plastbelegg, hjulbeskyttere.
Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.

460

222.1570.0			
360
490-690

Undersøkelsesstol
				
Spesialdesignet polstret sete og ryggstøtte med trekk i kunstlær ihht. fargekart, høydejustering fra 490 til 690 mm ved
hjelp av gassfjær og fotringutløser, hjulbeskyttere. 5-armet sokkel med antistatiske plast styrehjul 50 mm, fenderring i stål
80
med sort plastbelegg, hjulbeskyttere.
Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
200.0011.0 		
460

	Tillegg for belastningsbremser
bremsene slås på ved belastning, frigjøres når du reiser deg opp fra stolen,
for undersøkelsesstol 222.1550.0 og 222.1570.0

4 Farger på kunstlær polstring i ”klassisk” kvalitet uten ekstra gebyr.
18 farger på kunstlær polstring i ”komfort” kvalitet (tilleggsgebyr 200.8530.0/200.8540.0//200.8550.0).
Vennligst se sidene 18 og 20.

10
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varimed®
Medisinske møbler

221.1860.0

242.2350.0

Polstring ”klassisk”sølvgrå 55
Artikkelnr.

Beskrivelse

221.1860.0			
645

 ndersøkelses-/blodprøvetakingsstol
U
ramme av epoxybelagt firkantrør (RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007), sete, stolrygg og armlener i sort 57
kunstlær klassisk.
Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.
865

725

455
465

465
					200.6610.0

Tillegg for farge på rammen ihht. fargekart

				
4 farger på kunstlær polstring i ”klassisk” kvalitet (tilleggsgebyr 200.8500.0).
				
18 farger på kunstlær polstring i ”komfort” kvalitet (tilleggsgebyr 200.8560.0).
				
Vennligst se sidene 18 og 20.
					
Standard pulverlakkering på rammen med farger: RAL 9002 , RAL 9006 eller RAL 9007,
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.

1300 – 2120

242.2350.0				Infusjonsstativ

/93/42/EEC
ramme i 18/10 rustfritt stål, demontert, 5-armet sokkel, 4 kroker øverst, dryppglass,
doble hjul i plast Ø50 mm, antistatiske, rustfri, høyderegulering fra 1.300 til 2.120 mm,
etthåndsgrep, flatpakket.
Sikker vektbelastning: 2 kg (på hver krok)
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varimed® medi-net
Universal trille- og utstyrsbord

medi-net utstyrstralle 233.6060.0,
ramme i grå aluminium RAL 9007

12

medi-net universal trillebord 233.6010.0, ramme forkrommet
medi-net universal trillebord 233.7010.0, ramme i gråhvit RAL 9002
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Artikkelnr.

233.6060.0

Beskrivelse
580

450

750

 poxybelagt
E
ramme,
1 skuff,
høyde 750 mm

medi-net utstyrs trillebord**
epoxybelagt stålramme i grå hvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007, flatpakket, bredde på ramme 580 mm, 1 skuff med sort galvanisert kulelager presisjonskinne, bordplate,
hylle og skuffront i perlehvit 60 plastfiner, skuffhåndtak i grå hvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller
grå aluminium RAL 9007, fire doble hjul, diameter 75 mm.
Trillebordet medi-net 233.6060.0 kan utstyres med ytterligere 2 skuffer, i tillegg til den
ene standardskuffen.
Ikke mulig å ettermontere skuffer.

Tilleggskostnad:

200.6600.0
200.6650.0

F or ramme med farge
ihht. fargekart
(ikke mulig for 233.6060.0)
F or håndtak med farge
ihht. fargekart
(ikke mulig for 233.6060.0)

** Angi pulverlakkering av ramme og håndtak ved bestilling
plassering (gråhvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller
grå aluminium RAL 9007).
Sikker arbeidsbelastning på medi-net trillebord:
Totalt: maksimum 50 kg
Skuff: maksimum 10 kg
Hylle/topplate: maksimum 20 kg
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varimed® medi-net
Tilbehør universal trille- og utstyrsbord

medi-net

medi-net

utstyrsbord 233.6010.0

utstyrsbord 233.6010.0

med tilbehør for injeksjoner:

med tilbehør:

201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

for EKG-apparat,

medi-net
utstyrsbord 233.7010.0
med låsbare hjul 201.0050.0 (diameter 75 mm),
med tilbehør for dialyse i hjemmet:
konsoll 201.1800.0 og infusjonsstativ 201.1250.0,
(uten apparat)

Dispenser for sprøyter og kanyler 201.1610.0

Konsoll 201.1800.0

Infusjonsstativ 201.1250.0

Dispenser for sprøyter og kanyler 201.1650.0

Ampullåpner ”Cupfix” 201.2600.0

Engangsboks ”Medi-Müll“ med feste 201.2700.0

Avfallsstativ 201.2800.0

1 rund pussbolle i rustfritt stål 201.1170.0

14

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

varimed® medi-net
Tilbehør universal trille- og utstyrsbord

Artikkelnr.

Beskrivelse

Artikkelnr.

Beskrivelse

Artikkelnr.

Beskrivelse

201.3000.0 1 Skuff

201.0050.0

 styrehjul med lås
2
diam. 75 mm

201.1300.0

Kabelhenger
med festeklemme 201.1910.0,
diam. 16 mm

201.1170.0

201.1250.0

Infusjonsstativ
2-delt med 4 kroker og festeklemme 201.1920.0, diam. 18 mm,
netto kapasitet: 2 kg (pr. krok)

201.1610.0

med håndtak, løpeskinner,
for ettermontering,
bredde 580 mm medi-net
(indre mål:
510 x 413 x 90 mm, B x D x H)

Ø 32 0
130

 rund pussbolle
1
i rustfritt stål, diam. 320 mm,
med festeklemme 201.190, diam.
10 mm

730

410

Injeksjonsdispenser
for sprøyter og kanyler, grå, først
inn/først ut system, inkl. fukter,
nødvendig med braketter
201.1700.0

240

201.1640.0
600

410

Injeksjonsdispenser
for sprøyter og kanyler, grå,
først inn/først ut system,
nødvendig med braketter
201.1700.0

201.1650.0

Brakett
1 par, til bruk med 201.1610.0,
201.1640.0, 201.1650.0 og
201.1660.0

201.1800.0

730

410

200

201.1700.0
145

Injeksjonsdispenser
for sprøyter og kanyler, grå,
først inn/sist ut system,
inkl. fukter,
nødvendig med braketter
201.1700.0

200

240

201.2600.0

 mpulle åpner «Cupfix»
A
Med festeklemme

201.2700.0

Engangsboks «Medi-Müll»
avfallsboks på 1,5 l med festebrakett, 20 bokser med rødt lokk

201.2800.0 Avfallstativ

med pose, epoxybelagt
gråhvit

600
240

201.1660.0 	injeksjonsdispener
600
for sprøyter og kanyler, først inn/
sist ut system, nødvendig med
braketter 201.1700.0
410

Konsoll
i rustfritt stål med festebraketter
300	
kun til medi-net trillebord med
580 mm bredde.

Festeklemme

201.1900.0

diam. 10 mm

201.1910.0

diam. 16 mm

201.1920.0

diam. 18 mm

201.2710.0

Engangsboks «Medi-Müll-Set» 201.2720.0
eske med 100 engangsbokser, 1,5 l,
med lokk

201.2850.0

 ull med ekstra poser
R
til 201.2800.0

Holder
som 201.2700.0, men uten
engangsbokser. (Holdere for ulike
boksstørrelser på forespørsel)

410

110

280
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varimed®
Instrumentskap, medisinskap
Tilbehør

Instrumentskap
271.5120.0, 271.5140.0

Medisinskap 271.6110.0, 271.6140.0
med giftskap 200.2940.0

Artikkelnr..

Beskrivelse

271.5120.0

Instrumentskap

øverst: 2 hengslede dører, strukturglass innfelt i dører med gummiforsegling, med lås og håndtak,
3 stk. justerbare glasshyller 200.3330.0
nederst: 2 hengslede ”tette” ståldører, med lås og håndtak, 2 stk justerbare glasshyller 200.3330.0

1750

200.7040.0

450

200.7060.0

1000

200.7220.0

271.5140.0

271.5150.0

Instrumentskap
øverst: 1 høyrehengslet dør, strukturglass innfelt i dør, med lås og håndtak, 3 stk justerbare
glasshyller 200.3340.0
nederst: 1 høyrehengslet ”tett” ståldør, med lås og håndtak, 2 stk justerbare glasshyller 200.3340.0

1750

Instrumentskap
som 271.5140.0, men med venstrehengslet dører

450

200.7050.0

650

200.7070.0
200.7230.0

271.6110.0

200.7080.0
200.7220.0

16

Tilbehør:
Tillegg
for pulverlakkering av skap i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av dører i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av sokkel i henhold til fargekart
Instrumentskap
2 hengslede ståldører, med lås og håndtak, 5 stk justerbare hyller i plast 200.3440.0, 14 stk
justerbare plastcontainere 200.151 montert på innsiden av dørene

1750 x 450

200.7040.0

Tilbehør:
Tillegg
for pulverlakkering av skap i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av dører i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av sokkel i henhold til fargekart

1000

Tilbehør:
Tillegg
for pulverlakkering av skap i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av dører i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av sokkel i henhold til fargekart
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varimed®
Instrumentskap, medisinskap
Tilbehør
Artikkelnr.

Beskrivelse

271.6140.0

Medisinskap
1 høyrehengslet ståldør, med lås og håndtak, 5 stk justerbare hyller i plast 200.3450.0, 7 stk
justerbare plastcontainer 200.1510.0 montert på innsiden av døren.

271.6150.0

Medisinskap
som 271.6140.0, men med venstre hengslet dør

1750

450

200.7050.0

650

200.7090.0
200.7230.0

Tilbehør:
Tillegg
for pulverlakkering av skap i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av dør i henhold til fargekart
Tillegg
for pulverlakkering av sokkel i henhold til fargekart

Tilbehør:

200.2980.0

Giftsafe
med 1 stk hylle, sikkerhetstestet N, ECBS/VdS, tilfredsstiller kravene til narkotikalovverket.
Inner mål: 250 x 348 x 294 mm,
utvendig mål: 340 x 430 x 390 mm(bredde x dybde x høyde), vekt 43 kg.
Installasjon av safen i skap ved hjelp av spesielle blindnagler, som plugges gjennom baksiden og
inn i (mur)veggen bak.
Kun for innmontering i skap. Sørg for å følge relevant instruksjon mht. sikkerhet og montering!

Artikkelnr.

200.1510.0
390

80

Beskrivelse

Artikkelnr.

Beskrivelse

Medisinbrett
i plast 390 x 80 x 45 mm, til
medisinskap 271.6110.0,
271.6140.0 og 271.6150.0

200.2930.0 Giftskap
265

330
945

45

med 1 stk hylle til 271.6110.0,
låsbart med sylinderlås,
skyvedører

200.3330.0 Hylle i struktur glass

200.3340.0 Hylle i struktur glass

200.3440.0 Hylle

200.3450.0 Hylle

til instrumentskap 271.5120.0

330
947

i plast til 271.6110.0

Artikkelnr.

Beskrivelse

200.2940.0 Giftskap
265

330
595

 ed 1 stk hylle til 271.6140.0 og
m
271.6150.0, låsbart med sylinderlås, skyvedører

til instrumentskap 271.5140.0 og
271.5150.0

330
597

i plast til 271.6140.0 og
271.6150.0

Bestillingsinstruks:	
Ved bestilling av skap trengs følgende informasjon:
Skap: RAL 9002 (standard) eller ihht. fargekart mot pristillegg.
Skapdører: RAL 9002 (standard) eller ihht. fargekart mot pristillegg.
Sokkel: RAL 9005 (standard) eller ihht. fargekart mot pristillegg.
Håndtak: Ihht. fargekart uten pristillegg.
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Farger for pulverlakkert finish og polstringer
Beskrivelse materialer
Du har et bredt utvalg av farger for å
designe din innredning helt etter din egen
smak. Med vårt utvalg av over 40 farger
og mange kombinasjonsvarianter. Enten
dempet eller munter, klassisk eller mo-

derne, elegant eller ekstravagant – er du
garantert å finne matchende fargetoner i
vårt sortiment. Bruk ditt valg av farger for å
oppnå en positiv effekt på pasientene. For
dette vil vi anbefale deg, for eksempel, en

Pulverlakkering/epoxybelegg

optimistisk gul, en beroligende blå eller en
avslappende grønt.
Vi gir med glede råd til deg – og du kan
gjerne kontakte oss.
Kunstlær komfort

gråhvit RAL 9002

lys elfenben RAL 1015

blomsterhvit 84

ren hvit RAL 9010

sahara beige RAL 0607030*

gylden gul 86

alabaster grå RAL 0007500*

antikk rosa RAL 3014

mandarin 98

lys grå RAL 7035

røsslyng fiolett RAL 4003

karminrød 92

antrasittgrå RAL 7016

sinoberrød RAL 2002

bringebærrød 103

dyp svart RAL 9005

lys grønn RAL 6027

karibienblå 82

hvit aluminium RAL 9006

sitrongrønn RAL 1008060*

atlanterblå 83

grå aluminium RAL 9007

bladgrønn RAL 1206050*

topas 105

rapsgul RAL 1009050*

hvit blå RAL 2408015*

opalgrønn 100

signalgul RAL 1003

lys blå RAL 2606030*

eplegrønn 94

pastel orange RAL 2003

safirblå RAL 5003

lime 99
*RAL-nyanser

18
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Mange fargekombinasjoner
Du har et bredt utvalg for design av dine
møbler og behandlingsstoler helt etter din
egen smak. Med et utvalg på mer enn 40
farger og mange kombinasjonsmuligheter
er det ingen ønsker som ikke kan oppfylles.
Enten dempet eller munter, klassisk eller
moderne, elegant eller ekstravagant – du
er garantert å finne matchende fargetoner
i vårt sortiment.
Bruk ditt eget utvalg av farger for å oppnå
en positiv effekt på pasientene dine. For
å oppnå dette anbefaler vi, for eksempel,
optimistisk rosa, stilig gult, beroligende
blått eller avslappende grønt.
Vi vil med glede gi deg mer informasjon
– ta gjerne kontakte med oss. Se bakside
for kontaktinformasjon.

Antimikrobielt belegg

Pulverlakkering/epoxybelegg har antimikrobielt belegg.
Et antimikrobielt belegg sikrer effektiv og
langvarig reduksjon av bakterie-, muggog soppkolonisering.
På grunn av det antimikrobielle belegget
reduseres visse bakterier opp til 80% etter
15 minutter og opptil 99% innen de første
to timene.
Det hemmer vekst av et bredt spekter av
mikroorganismer:
• MRSA
• E. coli
• Salmonella
• Legionella
• Aspergillus Niger
Den anti-mikrobielle belegg har blitt testet
i henhold til ISO 22196: 2011 for å underbygge reduksjon av mikrober. Bare belegg
med en minimum reduksjon på 95 prosent
er godkjent.
For ytterligere informasjon vennligst besøk
www.biocote.com.
Mikrober har svært lang stabilitet på ube-

Mikrober har svært lang stabilitet på
ubehandlede overflater:
Mikrobe

Varighet

MRSA

opp til 7 måneder

Salmonella

14 dager

Aspergillus niger

sporer overlever i
flere år

E.coli

opp til 16 måneder

Den antimikrobielle sølvionteknologien
reduserer veksten av mikrober opp til 99
prosent i løpet av de to første timene.

Uten antimikrobielt
belegg

Med antimikrobielt
belegg

Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli
på en beskyttet overflate
(ISO 22196:2011)
100

Levende bakterier (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

E.coli

15

30

45

60

75

90

105

120

Tid (minutter)

MRSA
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Farger for pulverlakkert finish og polstringer
Beskrivelse materialer

Materialer
Skap, dører, skuffer og sokkel i kvalitetsstål. Rørrammene i stål er firkantede eller
runde.
cappuccino 102

Hjul
Alle hjul er motstandsdyktige mot
avstriping.
Håndtak
Brukervennlige, avstand på hullene: 192 mm. De buede håndtakene tåler
kjemikalier, og er enkle å rengjøre og
desinfisere.

naturbrun 93

hasselnøtt 104

sandbeige 101

stengrå 96

skifergrå 97

titangrå 91

Kunstlær klassisk

hvit 53

sølvgrå 55

Overflatebehandling
Av høy kvalitet, flerlags glosslakkering
som er ekstra støt- og ripesikker. Enkel å
rengjøre. Motstandsdyktig mot klimatiske
forandringer og tåler desinfeksjonsmidler.
Standardfarge på stålrammer, f.eks. til
benker: gråhvit RAL 9002, hvit aluminium
RAL 9006, grå aluminium RAL 9007 eller
forkrommet. Vennligst se beskrivelse av de
forskjellige modellene.
Rammer/chassis til benker, medi-net traller
eller stoler kan leveres i andre farger mot
et pristillegg. Vennligst se i fargekartet.
Chassis på skaper leveres i standard
gråhvit RAL 9002, hengslede skapdører
leveres i gråhvit RAL 9002, og sokkel
leveres i sort RAL 9005. håndtak i gråhvit
RAL 9002.
Farger ihht. Schmitz fargekart uten pristillegg.
Forskjellig farger på skap, hengslede
skapdører og sokkel ihht. til vårt fargekart
kan leveres mot pristillegg.
Ytterligere spesielle pulverlakker iht. RAL
fargekart på forespørsel!

1. Kunstlær ”komfort”:
18 fargenyanser. Fleksibelt, slitesterkt og motstandsdyktig materiale gir perfekt sitte- og liggekomfort.
Kornet overflate. Tilgjengelig mot
et pristillegg.
2. Kunstlær ”klassisk”:
Fire fargenyanser. Slitesterk, fleksibelt
materiale, glatt overflate, tilgjengelig uten
ekstra kostnad. Tilgjengelig uten pristillegg.

Vi anbefaler:
Spesialrensemiddel for kunstlær
art. nr. 2019878
sprayflaske 500 ml.
Rengjøringssett for kunstlær art.
nr. 2026973
1 x 500 ml sprayflaske og en børste.
Vennligst referer til egen brukermanual for
polstringer for detaljert informasjon om
rengjøring og desinfeksjon av polstringer.

Polstring
Slitesterk skumgummi av høy kvalitet
med førsteklasses imitert skinntrekk i
to kvaliteter.

havblå 52

svart 57
Produsenten forbeholder seg retten til å endre utførelse, konstruksjon, dimensjon og overflatebehandling på sine produkter uten varsel. Alle produkter inkl. tilbehør
er merket med CE-merke, standarden for medisinske produkter ihht. MPG og EU vedtekt nr. 93/42/EEC imøtekommes.
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Notater
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