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LÄÄKEKAAPPI JÄÄKAAPILLA MLK-65F

Merianton ISO-moduulijärjestelmään perustuva lääkekaappi MLK-65F on kehitetty huomioiden 
hoitohenkilöstön tarve universaalille lääkekaapille. Lukittava lääkekaappi on kaksiosainen ja sisältää erikseen 
lukittavan metallisen kaapin. Kaapin yläosan voi koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän 
600x400 mm koreja tai lasihyllyjä. Kaapin alaosaan on sijoitettu Liebherrin lääkejääkaappi LKUv 1613, mihin 
voidaan tarvittaessa asentaa joko alumiini- tai muovivalmisteinen vetolaatikosto.

Lääkekaappi on valmistettu laadukkaasta melamiinista.  
Ulkosivuksi voidaan valita tavallinen ovi (vasen/oikea) tai 
tilaa säästävä rullaverho. Ovi avautuu 220°.
Hyllyjen, laatikoiden ja korien kantavuus on 20 kg.
Kaapin kokoamiseen on useita eri mahdollisuuksia, sillä 
kaapin sisäpuolet – sivupaneelit, korit, laatikot, hyllyt –
voidaan koota täsmälliset tarpeet ja toiveet huomioon 
ottaen.

Vakiovalikoimassa on viisi eri viimeistelyvaihtoehtoa:

Lääkekaapin MLK-65F vakioratkaisu sisältää:

• 18 mm paksu melamiinirunko ja -ovet. Materiaalivalikoimassa on 
myös antibakteerinen pintaviimeistely.

• Kuulakiskoilla oleva ulosvedettävä apupinta on hiljaa sulkeutuva ja 
avattuna lukittava.

• Kaapin yläosassa on neljä säädettävää lasihyllyä, jotka voidaan 
tarvittaessa vaihtaa ISO-koreihin.

• Kaapin yläosassa on lukittava metallikaappi, valkoinen RAL9010.
• Kaapin yläosassa on tunnistinkytkimellä varustettu LED-valaistus.
• Kaapin yläoven sisäpuolella on pleksilasista valmistetut taskut, joiden 

korkeutta voidaan säätää, sekä välijakajat.
• Kaapin alaosassa on lääkejääkaappi Liebherr LKUv 1613, jonka sisään 

voidaan asentaa hiljaa sulkeutuvilla kiskoilla oleva, alumiinista tai 
muovista valmistettu laatikosto.

• Lukot kaikissa ovissa. Lukot voidaan sarjoittaa halutusti niin, että ne 
sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tai muun 
vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen 
kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai 
sirukortillinen lukko.

• Ovissa on silikonimagneetit, jotka takaavat varman ja hiljaisen 
sulkeutumisen.

• Vahva metallinen jalkakehikko säädettävillä päädyillä, väri valkoinen 
RAL9010.

• Kahvat 128 mm, antibakteerinen pintaviimeistely.

Niiden lisäksi on mahdollista valita melamiinivalmistajien 
katalogien kymmenistä eri väreistä ja viimeistelyistä, joiden 
saatavuus on tarkennettava tilattaessa.
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Optio - vetolaatikot teleskooppikiskoilla
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