
Merianto OÜ 
Siduri 3, 11313, Tallinn, Estonia
Tel + 372 6542 000
info@merianto.com, www.meriantomedical.com
Register code 11009091, VAT: EE100875151

Merianto Install OY
Silmupolku 1, 00380 Helsinki, Finland

Tel + 358 40 774 1131
sales@merianto.com
Y-tunnus: 2587500-6

Kategooria: Merianto Medical haiglamööbel
Tooteleht: MLK65F-1
Välja antud: 2019.01

RAVIMIKAPP KÜLMIKUGA MLK-65F

Merianto ISO moodulsüsteemil põhinev külmikuga ravimikapp MLK-65F on välja arendatud arvestades 
meditsiinitöötajate vajadust universaalse ravimikapi järele. Lukustatav ravimikapp on kaheosaline ja sisaldab 
eraldi lukustatavat metallist seifi. Kapi ülaosa on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO 
moodulsüsteemi 600x400mm korve või klaasriiuleid. Ravimikapi alaosas paikneb meditsiiniline külmik Liebherr 
LKUv 1613, mille sisse on on võimalik paigaldada vaikseltsulguvatel siinidel alumiinium või plastik 
sahtlikomplekti.

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. 

Standarvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:

Ravimikapp MLK-65F standarlahendus sisaldab:

- 19mm paksune melamiinist korpus ja uksed
- Tarvikute riputuskonks kapi laes
- Kirkast pleksiklaasist ja kõrguses reguleeritavad taskud 

ülemise ukse sisepinnas, koos vahejagajatega
- Väljatõmmatav abipind kuulsiinidel
- Ülemises osas neli klaasist riiulit, kõrguses reguleeritavad
- Ülemises osas lukustatav seif, valge RAL9010 
- Alumises osas meditsiiniline külmik Liebherr LKUv 1613, mille 

sisse on on võimalik paigaldada vaikseltsulguvatel siinidel 
alumiinium või plastik sahtlikomplekti

- LED valgustus kapi ülaosas
- 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 kooduluku või kiipkaardiga luku vahel

- Silikoonmagnetid ustel – vaikne sulgumine
- Tugev metallist jalaraam reguleeritavate otsikutega, värv 

valge RAL9010
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