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RAVIMIKAPP MLK-65
Merianto ISO moodulsüsteemil põhinev ravimikapp MLK-65 on välja arendatud arvestades meditsiinitöötajate
vajadust universaalse ravimikapi järele. Lukustatav ravimikapp on kaheosaline ja sisaldab eraldi lukustatavat
metallist seifi. Kapi sisu on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO moodulsüsteemi
600x400mm korve või klaasriiuleid.
Ravimikapp on toodetud kvaliteetsest melamiinist.
Fassaadiks võib valida nii tavalise ukse (vasak/parem),
kui ka ruumi-säästva ruloo. Kapi keskel asub
väljatõmmatav abipind. Riiulite, sahtlite ja korvide
koormustaluvus on 20kg. Uks avaneb kuni 220°.
Kapi komplekteerimiseks on palju erinevaid võimalusi,
kuna kapisisud – küljepaneelid, korvid, sahtlid, riiulid –
saab komplekteerida täpseid vajadusi ja soove
arvestades.
Standarvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:

Lisaks on võimalike valida veel kümnete erinevate värvide ja
viimistluste vahelt melamiinitootjate kataloogidest, mille
saadavust tuleb tellimisel täpsustada.
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18mm kvaliteetsest melamiinist korpus ja uksed.
Materjalivalikus on ka antibakteriaalne pinnaviimistlus.
Väljatõmmatav abipind kuulsiinidel, vaikseltsulguv ja avatud
asendis lukustuv.
Ülemises kapiosas on neli reguleeritavat klaasriiulit, mida
vajadusel saab asendada ISO korvidega.
Ülemises kapiosas on lukustatav metallkapp, valge RAL9010.
Ülemises kapiosas on sensorlülitusega LED valgustus.
Ülemise ukse sisepinnal on pleksiklaasist ja kõrguses
reguleeritavad taskud, koos vahejagajatega.
Alumises kapiosas on ISO 600x400mm korvid koos vahejagajate
ja sildihoidjatega, korvide komplektsuse saab valida SET1 –
SET6 vahel.
Lukud kõikidel ustel. Lukke saab sarjastada vastavalt soovile, nii
et need ühilduvad teiste sama toa, korruse vms tsooni
kappidega. Baasvalikus on mehaaniline mööblilukk, võib valida
ka elektroonilise koodluku või kiipkaardiga luku vahel.
Silikoonmagnetid ustel tagavad uste kindla ja vaikse sulgumise.
Tugev metallist jalaraam reguleeritavate jalaotsikutega, värv
valge RAL9010.
Käepidemed 128mm, antibakteriaalse pinnaviimistlusega.
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