ALLFLEX
All-in-one flex storage

TRANSPARANT VENSTER

ALLFLEX

Spelen met licht en zicht. Keuze uit transparant glas, groen glas voor
de ‘schone’ zone en rood voor de ‘vuile’ zone. De LED-achterwand
zorgt voor optimaal zicht.

All-in-one flex storage

LED IN ACHTERWAND

Omdat er hoge eisen worden gesteld aan flexibiliteit, efficiëntie en
kwaliteit werken wij continu aan nieuwe, praktijkgerichte oplossingen.
Altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Uit deze ideeën en
suggesties, in combinatie met de kennis van onze productontwikkelaars
ontstaan de beste innovatieve oplossingen voor tandheelkundige en
medische klinieken.

De LED-achterwand die in zijn geheel op licht zorgt voor een
heldere uitstraling.

SLUITBAND
COMPLEET EN FLEXIBEL MANDEN- EN TRAYSYSTEEM

Optimale hygiensche afsluiting dankzij de
sluitband die ook zorgt voor demping.

Voor maximale variatie in opslag is het kastensysteem
voorzien van lichtgewicht draadmanden, trays en bakken
van verschillende afmetingen (hoogte: 50mm, 100mm en
200mm).
TUBS & TRAYS
Opslagruimte voor diverse tub- en tray systemen; zoals de standaard normtrays of
afsluitbare (kunststof ) tubs. Het unieke Tub-systeem maakt nauwgezette infectiecontrole en
veilig transport van gecontamineerde instrumenten van behandelruimte naar hygiëneruimte
mogelijk.

EINDSTOPS & VERDELERS
Optimaal gebruikersgemak dankzij de draagwanden die
zijn voorzien van eindstops; de draadmanden, trays
en bakken blijven bij het uittrekken onder een hoek
van 25 graden gefixeerd hangen, zo is de inhoud in
één oogopslag zichtbaar. Alle manden zijn naar wens
in te delen met verdeelschotten en te voorzien van
labelhouders.

VOETSENSOR
Handen vol? Dan is dit de ideale oplossing.
Met de voetsensor kunt u de deur openen
met een simpele voetbeweging.

Verkrijgbaar in verschillende maten.

ALLFLEX COMPLEET
Het Skapa kasten- en opslagsysteem is doorontwikkeld en
biedt naast kastinrichting met werkbladen een innovatief
opslagsysteem voor verbruiksgoederen, medicijn- en steriele
goederen. Ruimtebesparend en volgens de hoogste hygiënische
standaard, alles optimaal ondergebracht en altijd binnen
handbereik.

Optimale bevoorrading van verbruiksgoederen,
medicijnen en steriele goederen

Werkbladen van Volkern zijn kras- en stootvast,
niet poreus, vlekbestendig en eenvoudig te
reinigen.

THERMODESINFECTOR
Verhoogde thermodesinfector voor optimaal
gebruikersgemak.
WANDSYSTEEM

uitrekelement met clip on effect

Houd je werkblad vrij met diverse opberg faciliteiten
in de achterwand zoals legborden.

die zijn voorzien van transparante vensters in

Werkbladen van Solid Surface voor kwaliteit,
hygiëne en design. Een materiaal dat sterk,
homogeen en hygiënisch is. Het laat zich
makkelijk reinigen en zorgt voor naadloze
perfectie met matte of glansfinish.

Realtime inzicht in de voorraad. De kast is te voorzien
van tablet en scanner voor online voorraadbeheer.

Trays en manden, lichtgewicht en stapelbaar,

Heldere kleurcoderingen in werkblad en fronten

Dankzij de modulaire opzet zijn er veel indelingen mogelijk.

VOORRAADMANAGEMENT

kleur
Bovenkasten voor “schone en vuile” trays en
disposable dipensers
Ombouw voor thermodesinfector
Toepassingen mogelijk met voorraad scan en
kaart-sluitsysteem

ALLFLEX
Overzicht modellen

De Allflex modellen hebben standaard
breedtematen. In hoogte variëren is mogelijk.

OPBERGKAST BREED MET
DRAAGWANDEN

OPBERGKAST SMAL MET
DRAAGWANDEN

Flex draagwanden met vast
en verstelbaar schap.

Flex draagwanden met vast
en verstelbaar schap.

Minimale hoogte: 2120 MM
Diepte: 546 MM

Minimale hoogte: 2120 MM
Diepte: 740 MM

Venster met helder glas.

Venster met helder glas.

TUB & TRAY KAST
Vier modules per kast.
Keuze uit:
• Kleine tray/tub module
• Medium tray/tub module
• Grote tray/tub module
• Norm tray module
• Opbergschap
Minimale hoogte: 2120 MM
Diepte: 546 MM
Venster met rode en/of
groene kleurmarkering voor
‘vuile’ en/of ‘schone zone’.

654 MM

454 MM

327 MM

VERKRIJGBAAR MET SCHUIFDEUR

OPBERGKAST MET SCHAPPEN

BOVENKAST

Ideaal voor kleinere ruimtes
dankzij de schuifdeuren.

Opbergkast met verstelbare
schappen.

Minimale hoogte: 2120 MM
Diepte: 546 MM

Minimale hoogte: 2120 MM
Diepte: 546 MM

Diverse modules per kast.
Keuze uit:
• Kleine tray/tub module
• Medium tray/tub module
• Grote tray/tub module
• Norm tray module
• Opbergschap
• Zeepdispenser
• Alcoholdispenser
• Handschoendispenser
• Tissuedispenser
• Mondkapdispenser
• Bekerdispenser

Venster met helder glas.

600 - 1800 MM

654 MM

Hoogte: 520 MM
Diepte: 360 MM
Venster met rode en/of groene
kleurmarkering voor ‘vuile’ en/of
‘schone zone’.

Benieuwd naar meer van
onze praktijkmeubelen
van Nederlandse
bodem?
Ga naar SKAPA.NL en
vraag onze nieuwe
2020 catalogus aan.
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