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De inredningslösningar vi erbjuder är utformade med både användarnas och patien-
ternas komfort i åtanke. Våra sängar och utrustning för vårdinrättningar kombinerar 

design och användarvänlighet med det bästa urvalet av teknik och material.

Vårt huvudområde och vår specialité är att ge lösningar i form av helt möblerade mil-
jöer till äldreboenden och sjukhus för ett enhetligt och funktionellt resultat.
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Overtour 
Crash Cart

Overtour 
Medication Cart

Overtour 
Therapy Cart

Switch 65
Medication Cart

Switch 90
Workstation Cart

Switch 45
Crash Cart

Exempelvagnar
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Eurofutura 60
Crash Cart

Eurofutura 60
Medication Cart

Eurofutura 90
Medication Cart

Cartesio
Line 9CA23

Cartesio
Line 9CA23

Cartesio
Line 9CA24
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Flexibel, användarvänlig, lätt att konfigurera och mycket anpassningsbar. Switch arbetsvagn är 
designad för att kunna användas i de mest krävande och utmanande situationerna.
Finns tillgänglig i tre olika vagnsmoduler: Switch 45 och Switch 65 med en ensam byrålåda, samt 
Switch 90 med dubbla byrålådor.

SÄKER

Lätt och stadig konstruktion. Enkel att 
göra rent och disinfektera. Säkra och 
pålitliga tillbehörsutbyggnader.

SLITSTARK

Robust elektroförzinkad vagnsmodul 
i metall. Enastående mekanisk och 
kemisk resistans.

ANPASSNINGSBAR

Stort utbud av lådkonfigurationer och 
utbytbara tillbehör. Anpassningsbar till 
en mängd olika områden. 

ERGONOMISK

En helgjuten vagnsmodul. Lätt att 
köra runt och manövrera, även när 
den är fullt utrustad.

Switch 45

Switch 65

Switch 90
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ROBUST. SMIDIG. HÅLLBAR. MÅNGSIDIG.
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• Stor bänkskiva i plast med en rymlig förbe-
redelseyta och en jämn anteckningsyta.

• Integrerade tryckhandtag för att minimera 
vagnens yttre dimensioner samt en höjd 
kant runtom arbetsytan.

• Enkel att göra rent, avrundade kanter runt-
om och fri från inbyggda tillbehörsfästen 
där smuts och bakterier annars kan fastna.

Som standard utrustad med en utdragbar 
arbetshylla på skenor för ytterligare arbetsyta, 
samt tre nedfällbara soptunnor på vänster 
sida. 

Modulerna till Switch går att konfigurera med en kombination av tre olika lådhöjder: 75mm, 
175mm, och 225mm. Helgjutna, elektroförzinkade och epoxy belagda byrålådor i metall. Rymligt 
förvaringsutrymme och fullt utdragbara på robusta skenor med en maxvikt på 30 kg.
Varje låda är utrustad med en anpassningsbar innehållsetikett och ett skydd i transparent plast. 
Lådfronterna går att färgkoda och märka utifrån ett urval av 6 färger.
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Switch - Crash Cart
KOMPLETT CRASH CART-PAKET UTRUSTAT MED HELA SORTIMENTET AV AKUTFÖREMÅL

Byrålådan H75mm är perfekt för små medi-
cinska föremål. Varje låda är utrustad med 
en anpassningsbar innehållsetikett och ett 
skydd i transparent plast för att lätt kunna 
identifiera vad den innehåller, likaså öppen 
som stängd.

Snabbt och säkert förslutningslås garanterar 
säker förvaring av lådornas innehåll.

Extra innehållsetiketter går att beställa på förfrågan. 
(kod: 9CX9760 ”Kit med 50 etiketter för Switch 45” eller kod 9CS9761 ”Kit med 50 etiketter för 
Switch 65”)

9CS4221EM
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Switch Crash Cart kommer utrustad med: centrallås för lådrna; två nedfällbara soptunnor; plats för aspirator pump; 
defibrillator-/skärmhylla; justerbar IV-stolpe med två plastkrokar; plats för syrgasbehållare; hjärtbräda; kateterhållare; 
soptunna 14 L.

På vänsra sidan av Switch Crash Cart finns det 
en hylla för aspirator samt nedfällbara och av-
tagbara genomskinliga soptunnor.

Defibrillator-/skärmhylla med dubbla rota-
tionsaxlar kan vridas bort från arbetsytan 
mot patienten. Hyllan är som standard 
utrustad med med två justerbara remmar 
och en matta i PVC.

Switch 45
Crash Cart

Switch 65
Crash Cart

9CS6221EM 9CS4221EM
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Switch - Medication Cart
FULLSTÄNDIG FÖRVARING OCH LÖSNING FÖR DISTRIBUTION AV MEDICINER

• Den övre uppdelade förvaringshyllan är enkel att 
nyttja och kompakt

• Dispenser med två lutande behållare, med fyra 
fack vardera

• Behållare för vassa föremål
• Ampullbrytare
• Undre dispenserhylla i rostfritt stål.

För avfall finns det olika lösningar. Det varierar från Hallipac avfallsbehållarupphängning till enkel 
eller dubbel uppsättning av soptunnor med ”push-to-open” lock. Hallipac soptunneupphängning 
är kompatibel med lådor upp till 60 liter.
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Byrålådan H225mm tillåter förvaring av 
tyngre och större föremål, exempelvis 
medicinflaskor och IV-påsar.

Centrallås för alla byrålådo med nyckel.

Switch 45 Medication Cart kommer utrustad med: cen-
trallås för lådorna (nycekl); 3 nedfällbara soptunnor; 
dispenser med 2 lutbara behållare, 4 fack vardera; hylla 
med 2 plastbrickor; behållare för vassa föremål; ampull-
brytare; soptunna 20 L; avtagbar arbetstopp-matta i PVC.

Switch 65 Medication Cart kommer utrustad med: cen-
trallås för lådorna (nycekl); 3 nedfällbara soptunnor; 
dispenser med 2 lutbara behållare, 4 fack vardera; hylla i 
rostfritt stål; behållare för vassa föremål; justerbar IV-stolpe 
med 2 plastkrokar; ampullbrytare; Hallipac soptunneupp-
hängning; avtagbar arbetstopp-matta i PVC.

9CS4031MD 9CS6031MD
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Switch - Therapy Cart
VAGN UTRUSTAD FÖR TERAPI

Byrålådorna kan utrustas med uppdelnigs-
fack som tillbehör till H75mm och H150mm.

Centrallås med nyckel för låsning av lådor.

Extra innehållsetiketter går att beställa på förfrågan. 
(kod: 9CX9760 ”Kit med 50 etiketter för Switch 45” eller kod 9CS9761 ”Kit med 50 etiketter för 
Switch 65”)
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Switch Therapy Cart kommer utrustad med: centrallås för lådorna; tre nedfällbara soptunnor; tillbehörsbåge; 
handskförpackningshållare; behållare för vassa föremål; 2 soptunnor á 8 L; fat i rostfritt stål (olika storlekar för Switch 
45/65)

På högra sidan av vagnen finns det en stållist för 
upphägning av tillbehör med dubbla soptunnor 
á 8 liter med ”push-to-open” lock.

Tillbehörsbågen tillåter för enkel fästning av 
tillbehör ovanför arbetsytan, vilket leder till 
bättre använding av arbetsytan. Tillbehö-
ren till bågen är en handksförpackningshål-
lare, en hållare för vassa föremål och ett fat 
i rostfritt stål.

Switch 45
Therapy Cart

Switch 65
Therapy Cart

9CS4411TP 9CS6411TP
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Switch - Workstation
SWITCH 90 - ARBETSSTATION

Dubbla kolumner med byrålådor, utrustade med ett 
centralllås per kolumn. Varje kolumn består av en 
H75mm, två H150mm och en H225mm. De två kolum-
nerna med lådor går att få både symmetriska och 
asymmetriska.

Dubbla kolumner med byrålådor, utrustade med ett 
centralllås per kolumn. Varje kolumn består av en 
H75mm, en H150mm och två H225mm. De två kolum-
nerna med lådor går att få både symmetriska och 
asymmetriska.

Switch Workstation på bilden ovan: ett centralllås för vardera kolum av lådor; defibrillator-/skärmhylla; tillbehörsbåge 
för Switch 45; set av 6 st plastbrickor; standard tillbehörshållare 25x10mm; soptunna 14 L; förgreningskontakt.

Switch Workstation på bilden ovan: ett centralllås för vardera kolum av lådor; defibrillator-/skärmhylla; tillbehörsbåge 
för Switch 90; dispenser med 10 lutbara behållare för switch 90; handsförpackningshållare; 2 plastbrickor för Switch 
90; dubbla standard tillbehörshållare 25x10mm; soptunna 14 L.

9CS8112112

9CS8221221
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Stödsystem för de övre tillbehören är gjort av 
ett stödrör på vardera sida tillsammans med två 
standard tillbehörshållare 25x10mm. Detta bidrar 
till maximalt utnyttjande av utrymme, enkel åt-
komst till material och kompakt gruppering av 
tillbehör.

Dubbla standard tillbehörshållare 
25x10mm på vänstra sidan av vagnen.

Stort sortiment av tillbehör som kan grupperas för att optimera förvaringskapaciteten och ar-
betsytans funktion hos Switch 90. Till exempel defibrillator-/skärmhylla, tillbehörsbåge med ett 
set av 6 st plastbrickor eller en förgreningskontakt att fästa på baksidan av vagnen.
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Switch - Teknisk data
DIMENSIONER OCH MÅTT FÖR SWITCH 45/65/90 OCH DESS TILLBEHÖR

DIMENSIONER

ÖVERENSSTÄMMELSE

Direktiv 93/42 / EEG modifierat enligt direktiv 2007/47 / EG. Klassificering av apparat: Klass 1

SWITCH 45 SWITCH 90

SWITCH 90
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720 mm 920 mm

1125 mm
Vagnsbredd: 610 mm
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Switch - Konfigurationsguide
ALLA DE OLIKA KONFIGURATIONER SOM ÄR MÖJLIGA MED SWITCH 45/65/90

SWITCH 45

9CS4003 9CS4031 9CS4112

9CS4140 9CS4221 9CS4302

9CS4330 9CS4411 9CS4520

9CS4601 9CS4710 9CS4900
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Switch - Konfigurationsguide

SWITCH 65

9CS6003 9CS6031 9CS6112

9CS6140 9CS6221 9CS6302

9CS6330 9CS6411 9CS6520

9CS6601 9CS6710 9CS6900
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SWITCH 90 - SYMMETRISKA MODELLER

9CS8003003 9CS8031031 9CS8112112

9CS8140140 9CS8221221 9CS8302302

9CS8330330 9CS8411411 9CS8520520

9CS8601601 9CS8710710 9CS8900900
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SWITCH 90 - ASYMMETRISKA MODELLER

9CS8031003 9CS8140221

9CS8221031 9CS8411112
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Switch - Tillbehörslista
LISTA ÖVER ALLA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR TILL SWITCH 45/65/90

LÅSSYSTEM TILL BYRÅLÅDOR

SWITCH 45 - TILLBEHÖR

SWITCH 65 - TILLBEHÖR

Nyckellås Förslutningslås Plomberingslås

9CS9915
Tillbehörsbåge

9CS9938
Avtagbar matta till arbetsyta i PVC

9CS9760
Innehållsetiketter till byrålådor, 50 st

9CS9751
Uppdelare i stål - byrålåda H75 mm
9CS9771
Uppdelare i plast - byrålåda H75 mm

9CS9752
Uppdelare i stål - byrålåda H150 mm
9CS9772
Uppdelare i plast - byrålåda H150 mm

9CS9755
Matta till byrålåda

9CS9935
Tillbehörsbåge

9CS9939
Avtagbar matta till arbetsyta i PVC

9CS9761
Innehållsetiketter till byrålådor, 50 st
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SWITCH 90 - TILLBEHÖR

TILLBEHÖR TILL ÖVRE DELEN AV VAGNEN (OVANFÖR ARBETSYTAN)

SWITCH 65 - TILLBEHÖR

9CS9753
Uppdelare i stål - byrålåda H75 mm
9CS9773
Uppdelare i plast - byrålåda H75 mm

9CS9754
Uppdelare i stål - byrålåda H150 mm
9CS9774
Uppdelare i plast - byrålåda H150 mm

9CS9756
Matta till byrålåda

9CS9985
Tillbehörstub

9CS9984*
Dispenser 10 lutbara behållare

9CS9781*
2 plastbrickor

9CS9901
Hylla med 2 plastbrickor

9CS9903
Hylla i rostfritt stål

9CS9760
Dispenser 10 lutbara behållare

9CS9925
Dispenser 2 lutbara be-
hållare

9CS9900
Hyll-enhet med 40 st 
förvaringutrymmer

9CS9907*
Behållare för vassa föremål

9CS9925*
Handskförpackningshålla-
re (singel)
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SWITCH 65 - TILLBEHÖR

9CS9910
Handskförpackningshållare (multi)
Passar under dispenser

9CS9911
Justerbar IV-stolpe med 2 plastkrokar

9CS9912*
Handskförpackningshållare (multi)
Passar tillbehörsbåge

9CS9910
Defibrillator-/skärmhylla

9CS9911*
6 plastbrickor med fäste

9CS9923*
3 hyllor i rostfritt stål med fäste

9CS9927*
LED-lampa

9CS9916*
Skål med fäste

9CS9917*
Ampullbrytare

9CS9918*
Desinfektionsbehållare med 
fäste

9CS9916*
Njurskål med fäste

9CS9908*
Två IV-krokar med fäste

9CS9921
Justerbar IV-stolpe med 2 
plastkrokar. 
Passar tillbehörsbåge.
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SWITCH 65 - TILLBEHÖR

SWITCH 65 - TILLBEHÖR

SWITCH 65 - TILLBEHÖR

9CS9801
Aspiratorpump-fäste

9CS9804
Fäste för flaskhållare

9CS9803
Sidolist för tillbehör 25x10mm

9CS9852
Soptunna 14 L

9CS9853
Soptunna 20 L

9CS9854
Soptunna 8 L

9CS9855
Fäste för Halipac 
soptunna

9CS9951
Fäste för syrgasbehållare

9CS9952
Hjärtbräda

9CS9953
Kateterfäste

9CS9960
Föregreningskontakt

För tillbehör markerade 
med ”*” behöver du välja till 
någon typ av tillbehörsbåge 
eller rör/tub.
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Lätt, stadig och hållbar vangsmodul gjord i polyethylene. Drygt 100 kh förvaringkapacitet. Excep-
tionelt stadig och manövrerbar. Fyra storleksalternativ på lådor (100, 150, 200 och 300 mm) med 
ett urval av färgkombinationer. Ett brett sortiment av tillbehör för att kunna ge varje användare 
lättanvända konfigurationer och hög funktionalitet.

SÄKER

Fri från vassa hörn och lösa delar. 
Enkel att göra rent och disinfektera. 
Lättviktig och tyst vid förflyttning.

SLITSTARK

Robust helgjuten mobul. Inga lösa 
delar. Utmärkt mekanisk styrka och 
kemisk resistans.

ANPASSNINGSBAR

Anpassningsbar till en mängd olika 
områden. Fyra lådstorlekar. Stort ut-
bud av utbytbara tillbehör.

ERGONOMISK

Integrerat putt-handtag. Lättviktig 
och enkelt manövrerbar. Helgjuten 
kroppsmodul.

Overtour
LÄTTVIKTIG. STADIG. HÅLLBAR.
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Byrålåda i helgjuten polyethylene finns att få 
i fyra olika storlekar (höjder om 100, 150, 200 
och 300 mm), alla med inbyggda handtag. 
Rundade hörn och fri från vassa kanter. Inga 
skarvar, inga lösa delar, lätt att göra rent - en 
optimal lösning för infektionskontroll. Går att 
välja mellan två olika lådutdragningsmekanis-
mer, enkla eller teleskopiska skenor. Byrålådor-
na kan utrustas med anpassningsbara delare.  
Finns att få i sju olika färger.

Vagnen är som standard utrustad med 4 ma-
nerhjul 125 Ø. Två av hjulen (fram) är utrusta-
de med broms, varav ett är antistatiskt.

Stor arbetsyta med upphöjda kanter.

• Helgjuten modul i polyethylene fri från vassa kanter och hörn.
• Fri från skarvar och lösa delar, enkel och snabb att göra rent.
• Putt-handtag helt utan utrymmen där smuts och bakterier annars kan bildas.
• Dubbla inbuktader på baksidan för att enkelt kunna fästa tillbehör.
• Unika stötfångare längs med underkanten för att undvika olycksskador.
• Byggd för att kunna stå emot stötar och krockar och skydda dessa innehåll.

Ytterligare en, med hjälp av handtaget 
på undersidan, utdragbar arbetsyta på 
höger sida.
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Overtour - Crash Cart
KOMPLETT CRASH CART-PAKET UTRUSTAT MED HELA SORTIMENTET AV AKUTFÖREMÅL

Overtour Crash Cart kommer utrustad med: 
centrallås för lådorna (med nyckel); ned-
fällbar soptunna; fäste för aspiratorpump; 
defibrillator-/skärmhylla; ampullbrytare; be-
hållare för vassa föremål; justerbar IV-stolpe 
med 2 plastkrokar; plast för syrgasbehållare; 
hjärtbräda; kateterhållare; soptunna 14 L.

9CL6109EM
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Ovanför arbetsytan sitter det en defibril-
lator-/skärmhylla som kan rotera 360° och 
kan låsas i fyra olika positioner.

Enkel och snabb tillgång till byrålådorna 
H100mm och H150mm. Färgkodade i rött 
är perfekt för att förvara medicinska akut-
föremål.

Serienumrerade plomberingslås garante-
rar en säker förslutning av byrlådorna.

På högra sidan av vagnen finns det en 
soptunna med ”push-to-open” lock.
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Overtour - Medical Cart
GOTT OM FÖRVARING TILLSAMMANS MED EN DISPENSER MED TIO LUTBARA BEHÅLLARE

Overtour Medical Cart kommer utrustad med: centrallås för lådorna (med nyckel); 2 nedfällbara 
soptunnor; dispenser med 10 lutbara behållare; tillbehörshållare 25x10mm

9CL6120MD
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Dispenser med tio lutbara behållare ovan-
för arbetsytan maximerar användarbarhe-
ten.

Helt utdragbara byrålådor i storleken 
H200mm på teleskopiska skenor med stort 
förvaringsutrymme.

Centrallås med nyckel. På högra sidan av vagnen finns det en list 
för att kunna fästa en mängd olika tillbe-
hör. (tillbehörshållare 25x10mm)
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Overtour - Therapy Cart
TERAPIVAGN

Overtour Medical Cart kommer utrustad med: centrallås för lådorna (med nyckel); 6 plastbrickor 
på hyllor; soptunna 14 L.

9CL6110TP
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Sex avtagbara plastbrickor på hyllor ovan-
för arbetsbänken.

Förstärkt byrålåda i rostfritt stål på teles-
kopiska skenor. Detta tillåter förvaring av 
IV-påsar och medicinbehållare.

Centrallås med nyckel. På högra sidan av vagnen finns det en 
soptunna med ”push-to-open” lock.
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Overtour - Distribution Cart
FÖR FÖRVARING OCH DISTRIBUTION AV LÄKEMEDEL OCH MEDICINER

Overtour Medical Cart kommer utrustad med: Vagnen kommer med två standard byrålådor 
H100mm. Övre delen kommer tom med plats för två kassetter med enkeldoslådor.

9CL6403

Dsitributionsvagnen består av flyttbara kassetter som innehåller enkeldoslådor och någon kom-
bination av standardlådorna H100, H150 och H200mm. Kassetterna kan innehålla kombinationer 
av 8 eller 12 enkeldoslådor. Lådornas dimensioner varierar endast i höjdled. Varje kassett har ett 
låsningssystem som förhindrar borttagning av enkeldosslådor. En extra säkerhetsspärr kan fästas 
på låssystemet.
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9CL6763
Kassettlådor med 8 enkeldoslådor.
Enkeldoslådornas dimensioner: 108 x 273 x 72 mm. 

9CL6762
Kassettlådor med 12 enkeldoslådor.
Enkeldoslådornas dimensioner: 108 x 273 x 42 mm.

Enkeldoslådorna kan enkelt staplas och 
lagras i apotek och drogbutiker tack vare 
deras form med speciella spår. Framsidan 
är utrustad med ett avtagbart transparent 
lock för att infoga egenanpassade etiket-
ter. Inuti finns guider som tillåter införande 
av skiljeväggar. Delarna kan i sin tur vara 
utrustade med ytterligare skräddarsydda 
etiketter. Slutligen förseglar ett genomskin-
ligt glidande lock lådan som säkerställer att 
dess innehåll alltid är synligt.
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Overtour - Non-magnetic

Overtour - Elevated Cart

Icke-magnetiska vagnen är uppbyggd av 
endast icke-magnetiska material. Ideal 
och säker att använda i MRI avdelningar 
eftersom denna specialiserade vagn inte 
kommer att störa den magnetiska röntge-
nelektroniken.

• Upphöjd vagn med en ergonomisk ar-
betsyta på en höjd om 102 cm.

• Utökad manövrerbarhet tack vare 150 
mm mannerhjul.

• Finns tillgänglig med avtagbara byrå-
lådor på skenor (linje 9CL62), eller med 
helt utdragbara byrålådor på telesko-
piska skenor (linje 9CL66)

9CL6109A

9CL6609
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Overtour - Paediatric

Pediatriska vagnarna är färgglada anpass-
ningar speciellt designade för pediatriska 
användningsområden. Dessa vagnar kan 
bidra till att göra miljön mer vänskaplig och 
välkomnande för yngre patienter.

9CL6101 + 9cl6759

9CL6117

Over Paediatric Cart på övre bilden till höger: 
dörrar i HPL med nyckellås; tillbehörshållare 
25x10mm; pediatriska vagnsdekaler.

Over Paediatric Cart på nedre bilden till hö-
ger: centrallås med nyckel; dispenser med 10 
lutbara behållare; dubbelt tillbehörsfäste för 
IV-stolpe; justerbar IV-stolpe med 2 plastkrokar; 
soptunna 14 L; pediatriska vagnsdekaler.
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Overtour - Teknisk data
DIMENSIONER OCH MÅTT FÖR OVERTOUR CARTS OCH DESS TILLBEHÖR
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Vagnens djup: 810 mm

Direktiv 93/42 / EEG modifierat enligt direktiv 2007/47 / EG. Klassificering av apparat: Klass 1
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Byrålådans djup: 450 mm

LJUS BLÅ ORANGE RÖD

MANDARIN BEIGE GRÖN

BLÅ

GRÅ LJUSBLÅ BEIGE ORANGE GRÅ

BEIGE ORANGELJUS BLÅ
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Overtour - Konfigurationsguide
ALLA DE OLIKA KONFIGURATIONER SOM ÄR MÖJLIGA MED OVERTOUR

9CL61 LINJEN - INFEKTIONSKONTROLL AVTAGBARA BYRÅLÅDOR 

9CL62 LINJEN - INFEKTIONSKONTROLL AVTAGBARA BYRÅLÅDOR MED UPPHÖJD
VAGNSMODUL OCH 150MM HJUL

9CL6107 9CL6109 9CL6117

9CL6110 9CL6118 9CL6123

9CL6120 9CL6121 9CL6124 9CL6125

Vagnkonfigurationer med byrålådor H100mm och H150mm

Vagnkonfigurationer med byrålådor H200mm

Vagnkonfigurationer med byrålådor H300mm
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R

9CL64 LINJEN - DISTRIBUTIONSVAGN

9CL65 LINJEN - HELT UTDRAGBARA LÅDOR PÅ TELESKOPISKA SKENOR

9CL6400 9CL6401 9CL6402

9CL6403 9CL6404 9CL6406

9CL6407 9CL6405 9CL6408

Vagnkonfigurationer med en enkeldosor utan uppdelning
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9CL6607 9CL6609 9CL6617

9CL6620 9CL6621 9CL6624

9CL6610 9CL6618 9CL6623

9CL66 LINJEN - HELT UTDRAGBARA LÅDOR PÅ TELESKOPISKA SKENOR MED UPPJÖJD
VAGNSMODUL PÅ 150 MM HJUL

Vagnkonfigurationer med byrålådor H100mm och H150mm

Vagnkonfigurationer med byrålådor H200mm

Vagnkonfigurationer med byrålådor H300mm
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9CL6107A 9CL6109A 9CL6117A

9CL62 LINJEN - ICKE-MAGNETISKA VAGNAR MED INFEKTIONSKONTROLL 
AVTAGBARA BYRÅLÅDOR

Vagnkonfigurationer med byrålådor H100mm och H150mm
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Overtour - Tillbehörslista
LISTA ÖVER ALLA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR TILL OVERTOUR

p b o o q̂ r o bLÅSSYSTEM

TILLBEHÖR

Neutral front utan lås Nyckellås Förseglingslås Elektroniskt kodlås
9CL6710
50 st röda plomberings-
lås me serienummer

9CL6954
Flaskhållare till vänster på 
baksidan

9CL6955
Flaskhållare i mitten på 
baksidan

9CL6956
Flaskhållare till höger på 
baksidan

9CL6919
Avtagbar arbetsyta i rostfritt 
stål
9CL6928
Avtagbar arbetsyta i 
polyurethane

9CL6855
Elektronisk soptunna 27 liter, 
höger sida
9CL6815
Elektronisk soptunna 27 liter, 
vänster sida

9CL6853
Soptunna 20 liter, höger sida
9CL6815
Soptunna 20 liter, vänster sida

9CL6854
Dubbla soptunnor 8 liter, 
höger sida
9CL6814
Dubbla soptunnor 8 liter, 
vänster sida

9CL6852
Soptunna 14 liter, höger sida
9CL6812
Soptunna 14 liter, vänster sida
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9CL6751
Delningskit för byrålådor H100mm och 
H150mm
9CL67511
Delningskit för byrålådor H100mm på telesko-
piska skenor
9CL67512
Delningskit för byrålådor H150mm på telesko-
piska skenor
9CL67513
Delningskit för byrålådor H200mm

9CL6765
10 mm tjock HPL-hylla

9CL6715
Flebomotomiflaskhållare till 
H300mm

9CL6801
Hållare för aspiratorpump
Dimensioner: 340x180 mm

9CL6802
Vinklad soptunna

9CL6803
Tillbehörshållare, sidolist

9CL6951
Hållare för syrgastub
Max diameter: 110 mm

9CL6952
Härtbräda

9CL6953
Hållare för kateter

9CL6857
Flaskhållare, höger sida
9CL6807
Flaskhållare, vänster sida

TILLBEHÖR
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TILLBEHÖR TILL ÖVRE DELEN AV VAGNEN

9CL6900
Tillbehörsrör för ett tillbehör

9CL6903*
Hylla i rostfritt stål

9CL6909*
Hållare för handsförspackning
(en)

9CL6910*
Hållare handskförpackningar 
(flera)

9CL6915
Tillbehörsbåge

9CL6921*
Desinfektionsbricka med fäste

9CL6941*
Desinfektionsdistributör

9CL6911
Justerbar IV-stolpe med två 
plastkrockar

9CL6901*
Övre hylla med två plast-
brickor

9CL6916*
Fäste för aspirator

9CL6920*
Njurskål med fäste

9CL6917*
Ampullbrytare

9CL6902
Dispenserställning med sex 
plastbrickor

9CL6907*
Behållare för vassa föremål

9CL6942*
Fäste för två IV-krokar

9CL6914
Hylla för skärm med en 
PVC-matta
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För tillbehör markerade 
med ”*” behöver du välja till 
någon typ av tillbehörsbåge 
eller rör/tub.

9CL6925
Dispenser med två lutbara behållare 
med 4 sepatarata lådor vardera

9CL6927*
LED-lampa med uppladdningsbart 
batteri

9CL6906*
Supportskena 30x10 mm i rostfritt stål

9CL6757
Arkiv för A4-papper i 18 delar

9CL6904
Dispenser med tio lutbara behållare

9CL6918*
Dubbelklämma för IV-stolpe

9CL6960
Grenuttag till baksida

9CL6761
Akriv för A3-papper i 9 delar

9CL6937
Suturhållare med gyllor

9CL6905*
Supportskena 25x10 mm i rostfritt stål

9CL6961
Grenuttag till högersida

TILLBEHÖR TILL ÖVRE DELEN AV VAGNEN
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Helgjuten vagnsmodul i Baydur® techno-polymer. Lätt att manövrera med en låg vikt. Klass 1 
brandskyddad och självsläckande. Komplett med putt-handtag, stötfångare runt om nedre 
kanten och stora, dubbla mannerhjul. Tillgänglig i två varianter: Eurofutura 60 med en 60 cm bred 
arbetsyta och Eurofutura 90 med en 90 cm bred arbetsyta.

SÄKER

Inga vassa kanter eller lösa delar. Låg 
vikt och tyst att köra. Enkel att göra 
rent och disinfektera. Stötfångare runt 
om.

ERGONOMISK

Låg vikt och tyst att köra. Helgjuten 
modul. Enkel kvadratisk form för att 
lätt kunna fästa tillbehör.

ANPASSNINGSBAR

Anpassningsbar till en mängd olika 
områden. Två vagnsmoduler. Olika 
konfigurationer av lådor och skåp. 
Brett utbud av tillbehör.

BRANDSÄKER

Gjord av Klass 1 brandsäkert och 
självsläckande material. Certifie-
rad enligt V0 94 V5, den strängaste 
brandsäkerhet-klassen. Säker att 
använda i alla områden och ideal för 
en mängd olika situationer.

Eurofutura
ROBUST. SMIDIG. HÅLLBAR. MÅNGSIDIG.

ST
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Eurofutura 90

Eurofutura 60
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• Helgjuten vagnsmodul som är lätt och går snabbt att göra rent
• Stadig, gjuten ram i Baydur® techno-polymer med integrerade guider för byreålådor.
• Överlägsen mekanisk styrka och kemisk resistans.
• Stötfångare runt om hela nederkanten.
• Eurofutura 60: en kolumn för byrålådor.
• Eurofutura 90: dubbla kolumner för byrålådor.
• Eurofutura 60/90 kan också utrustas med ytterligare guider för byrålådor för att kunna 

använda mindre lådor i den övre delen av vagnen.

Eurofutura 60 (fram/bak) Eurofutura 90 (fram/bak)
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Stor och rymlig arbetsyta med en upp-
höjd ram runt om.

Helgjuten byrålåda med en ram gjord i 
Baydur® techno-polymer, tillgänglig i fem 
storlekar - alla med inbyggt handtag. 
Inga vassa hörn, inga skarvar eller lösa 
delar - enkel att göra rent och desinfekte-
ra.
Smala lådor: H100mm, H150mm
Breda lådor: H100mm, H150mm, H300mm

De gemensamma egenskaperna för vag-
nens material gör att vagnsmodulen, by-
rålådorna, handtagen, stötfångaren och 
hjulen alla kan tvättas och desinfekteras 
med vanliga rengörings-, blek- och desin-
fektionsmedel.
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Omfattande laboratorietester på Baydur®-technopolymer, av vilket vagnsmodulen och lådorna 
är gjorda av, karakteriserar det som ett Klass 1 brandbeständigt och självsläckande material.

Eurofutura ör klassificerad som V0 94 V5, den strängaste brandsäkerhetsklassen, och är certifierad 
av ett ackrediterat laboratorium.

Eurofutura vagnar kan därför användas säkert i alla miljöer och även i närheten av brandfarliga 
gaser. En idealisk lösning för kritiska och akuta situationer.

Vagnsmodulerna Eurofutura 60/90 kan utrustas 
med skåpsdörrar i Baydur® techno-polymer med 
gångjärn i stål och öppnas upp till 230°. 
Storlek: 450x290mm

Som standard kommer Eurofutura utrus-
tad med 4 mannerhjul Ø150mm med 
dubbelhjul, varav två med broms.
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9CL0050EM

Eurofutura- Crash Cart
KOMPLETT CRASH CART-PAKET UTRUSTAT MED HELA SORTIMENTET AV AKUTFÖREMÅL

Eurofutura Crash Cart kommer utrustad med: 
centrallås för lådorna (med nyckel); fäste 
för aspiratorpump; defibrillator-/skärmhylla; 
justerbar IV-stolpe med 2 plastkrokar; hjärt-
bräda; kateterhållare; 3 st. tillbehörshållare/
sidolister 25x10 mm; soptunna 14 L.
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Ovanför arbetsytan sitter det en defibrilla-
tor-/skärmhylla med en dubbel rotation-
saxel som kan vinklas bort från arbetytan 
och kan låsas i tre olika positioner.

Enkel och snabb tillgång till byrålådorna 
H100mm och H150mm. Färgkodade i rött 
är perfekt för att förvara och transportera 
medicinska akutföremål.

Säkert centralllås med nyckel. På högra sidan av vagnen finns det en 
soptunna med ”push-to-open” lock.
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Eurofutura - Medication Cart
GOTT OM FÖRVARING TILLSAMMANS MED EN DISPENSER MED NIO LUTBARA BEHÅLLARE
EUROFUTURA 60

Eurofutura Medical Cart kommer utrustad med: dispenser med 9 lutbara behållare; justerbar 
IV-stolpe med 2 plastkrokar; tillbehörshållare 25x10mm; rund behållare för vassa föremål

9CL0052MD
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Övre delen av vagnen har plats för de smala lådorna H100mm och H150mm medan den nedre 
delen av vagnen har plats för de bredare lådorna H150mm. Allt för en optimal organisering.

På högersidan av vagnen sitter det en til-
behörshållare 25x10mm för fästning av flera 
olika tillbehör. Kommer som standard med 
en rund behållare för vassa föremål.

En dispenser med nio behållare - fyra stora 
och fem små - för optimal organisering och 
tillgång till föremål.
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Eurofutura - Medication Cart
GOTT OM FÖRVARING TILLSAMMANS MED EN DISPENSER MED NIO LUTBARA BEHÅLLARE
EUROFUTURA 90

Eurofutura Medical Cart kommer utrustad med: dispenser med 9 lutbara behållare och 2 hyllor; 
tillbehörshållare 25x10mm; soptunna 14 L; bred H150mm delar kit; smal H150mm delar kit.

9CL0101TP
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Dubbla kolumner för byrålådor utrustade med en förstärkt H300mm låda för förvaring av tyngre 
föremål. Både breda och smala H150mm för maximalt utnyttjande av utrymme. Byrålådorna kan 
utrsustas med anpassningsbara delare.

På högersidan sitter det en soptunna med 
ett ”push-to-open” lock.

En dispenser med nio behållare - fyra stora och 
fem små - för optimal organisering och tillgång 
till föremål, tillsammans med dubbla hyllor i rost-
fritt stål.
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Eurofutura - Teknisk data
DIMENSIONER OCH MÅTT FÖR SWITCH 45/65/90 OCH DESS TILLBEHÖR

Direktiv 93/42 / EEG modifierat enligt direktiv 2007/47 / EG. Klassificering av apparat: Klass 1

DIMENSIONER

ÖVERENSKOMMELSER

760 mm
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1060 mm

Vagnens bredd: 630 mm
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FÄRGER - SKÅP

MÅTT - BYRÅLÅDOR OCH SKÅP

ARBETSYTA

600 mm 900 mm

290 mm
290 mm
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290 mm

5012
Blå

317 C
Aquamarine

RAL 6027
Ljusblå

RAL 6029
Mörkgrön

RAL 6018
Grön

RAL 2011
Mandarin

RAL 2004
Orange

RAL 3020
Röd

Lådornas djup: 490mm
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Eurofutura - Konfigurationsguide
ALLA DE OLIKA KONFIGURATIONER SOM ÄR MÖJLIGA MED SWITCH 45/65/90

EUROFUTURA 60

9CL0050

9CL0051

9CL0068

9CL0054

9CL0051

9CL0053

9CL0056

9CL0057

9CL0050

9CL0052

9CL0055

9CL0058 
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EUROFUTURA 90

9CL0100

9CL0107

9CL0108

9CL0106

9CL0101

9CL0102

9CL0109

9CL0110

8CL0186

9CL0104

9CL0105

9CL0111
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Eurofutura - Tillbehörslista
LISTA ÖVER ALLA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR TILL EUROFUTURA 60/90

9CL9207
Centrallås med nyckel, höger sida

9CL9357
Medicinlåda i rostfritt stål med förstärkt 
lås

9CL9350
Dispenser med 7 fack med tillhörande 
hylla. 
Dimensioner: 60x14x50 cm

9CL9003
Dispenser för kanyler med 5 korta behål-
lare och en 60 cm hylla. 
Dimensioner: 60x11x17 cm

9CL9208
Centrallås med nyckel, båda sidor

9CL9356
Låssystem med cylinderlås till byrålåda

9CL9001
Två dispensers med 4 och 5 behållare 
komplett med hylla. 
Dimensioner: 60x15x38 cm

9CL9101
Set bestående av 2 dispensers med 4 
och 5 behållare komplett med hylla och 
två fack till höger.
Dimensioner: 90x15x38 cm

9CL9209
Centrallås med nyckel, vänster sida

9CL9358
Förseglingslås till byrålåda

9CL9002
Dispenser för sprutor med 4 höga behål-
lare och en 60 cm hylla. 
Dimensioner: 60x14x21 cm

9CL9102
Dispenser för sprutor med 4 höga behål-
lare och en 90 cm hylla. 
Dimensioner: 90x14x21 cm

TILLBEHÖR
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9CL9352
Roterande monitorhylla. 
Maxvikt ca. 12 kg
Användbar yta: 40x32 cm

9CL9040
IV-stolpe med 4 plaskrokar och fäste.

9CL9103
Dispenser för kanyler med 5 korta behål-
lare och en 90 cm hylla. 
Dimensioner: 90x11x17 cm

9CL9107
Instrumenthylla i rostfritt stål med kanter.
Dimensioner: 60x35x20 cm

9CL9205
Avtagbar arbetsyta i rostfritt stål.
Dimensioner: 55x50 cm

9CL9022
Nedfällbar hylla i rostfritt stål.
Dimensioner: 33x51 cm

9CL9104
Hylla i rostfritt stål för skärm, med kanter.
Dimensioner: 60x20x20 cm

9CL9108
Instrumenthylla i rostfritt stål med kanter.
Dimensioner: 90x35x20 cm

9CL9206
Avtagbar arbetsyta i rostfritt stål.
Dimensioner: 85x50 cm

9CL9122
Nedfällbar hylla i plast.
Dimensioner: 46x47 cm

9CL9105
Hylla i rostfritt stål för skärm, med kanter. 
Dimensioner: 90x20x20 cm

9CL9019
IV-stolpe med 2 plaskrokar och fäste.

TILLBEHÖR
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9CL9355
Tillbehörshållare i rostfritt stål 
(tillbehörsskena)

9CL9034
Justerbar ring för rund ”be-
hållare för vassa föremål” i 
rostfritt stål.
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9016
PP-instrumentförvaring med 
lock, monterad med roteran-
de fästanordning.
Dimensioner: 30x23x13 cm

9CL9009
Ampullbrytare med avtagbar 
soptunna i plast.
Dimensioner: 7x15x20 cm
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9039
Justerbar ring för rektangulär 
”behållare för vassa föremål” 
i rostfritt stål.
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9015
Skål i rostfritt stål, monterad 
med roterande fästanord-
ning.
Dimensioner: 17x25x5,5 cm

9CL9025
Kateterbehållare i rostfritt stål 
med 3 fack.
Dimensioner: 16x8x57 cm
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9029
Hållare för 2,5 liter alutflaska.
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9117
Set av delare för smala, djupa 
lådor. 
Insidan av lådans mått: 
21x48x12 cm
9CL9118
Set av delare för smala, grunda 
lådor. 
Insidan av lådans mått: 21x48x8 
cm

9CL9119
Set av delare för breda, djupa 
lådor. 
Insidan av lådans mått: 
50x48x12 cm
9CL9120
Set av delare för breda, grunda 
lådor. 
Insidan av lådans mått: 50x48x8 
cm

9CL9018
Runda behållare i rostfritt stål.
Diameter: 8x13/17 cm
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

9CL9038
Grenuttag med 5 uttag och 
kabelgömma.
(tillbehörshållare 9CL9355 
behövs)

TILLBEHÖR
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9CL9014
Brickor med 16 urgröpningar för 0,5 L 
dropplösningar. 
Dimensioner: 50x47x23 cm

9CL9353
Soptunna i plast med en inre behållare 
och ”push-to-open” med knät.
Dimensioner: 25x22x40 cm
14 liter

9CL9354
Ställning för aspirator i kromad ståltråd.
Dimensioner: 25x11 cm
(tillbehörshållare 9CL9355 behövs)

9CA9103
Elektronisk soptunna med öppnings-
sensor och automatisk stängning med 
fotocell. Går på AA-batterier.
27 liter
(tillbehörshållare 9CL9355 behövs)

9CL9007
Hjärtbräda gjord i transparent plast.
Dimensioner: 53x53 cm, 1 cm tjock

9CL9362
Dubbal soptunnor i plast med en inre 
behållare och ”push-to-open” med 
knät.
Dimensioner: 25x22x40 cm
14 liter

TILLBEHÖR
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Designad för särskilda transportkrav som exempelvis medicindistribution, material till sköterskor 
och till förvaring av kliniska diagram och filer. Hög kvalitet och hållbar konstruktion. Aluminium 
och rostfritt stål är kärnmaterialen som används i denna mångsidiga, robusta och lättviktig vagn.

Cartesio
ROBUST. SMIDIG. HÅLLBAR. MÅNGSIDIG.

LÅG VIKT

Användningen av aluminium gör 
vagnen extremt lätt och därmed lätt 
att manövrera.

KORROSIONSBESTÄNDIG

Aluminium och rostfritt stål säkerställer 
utmärkt skydd mot rost.
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SÄKER

Enkel rengöring och definfektion. Inga 
vassa kanter eller lösa delar. Tyst att 
köra.

ANPASSNINGSBAR

Anpassningsbar till en mängd olika 
områden. Byrålåda, skåp, utdragba-
ra arbetsytor. Brett sortiment av tillbe-
hör.
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• Putt-handtag i gjuten aluminium med en 
epoxy-belagd finish eller i anodiserad alumini-
um för varianterna med dörrar.

• Robusta, bärande balkar i anodiserad alumini-
um placerade i de fyra hörnen.

• De interna väggarna och basen är aluminium-
plåtar. Utsidan är gjorda av aluminiumpaneler 
med en epoxy-belagd yta.

• Korossionsbeständig.
• Aluminium och rostfritt stål säkerställer utmärkt 

skydd mot rost.
• Användandet av aluminium som material gör 

vagnen extremt lätt.

1. Ta bort de två skruvskydden 2. Placera stiften med fästfunk-
tionen

Stiften tillåter ett brett utbud av tillbehör att fästas på toppen av vagnen.

3. Montera tillbehörsbågen på 
stiftet



67

Som standard utrustad med fyra mannerhjul 
Ø124 mm, varav två är bromsade (främre hju-
len). Stötfångare i mjuk plast finns monterade 
över varje hjul.

En sidoskena i rostfritt stål för att lätt kunna fästa 
en mängd olika tillbehör.
Profil: 25x10 mm
Användbar längd: 370 mm

De olika Cartesio produktlinjerna skiljer sig åt på arbetsytan.
Versionerna 9CA21 och 9CA23 är utrustade med en arbetsyta i thermoformed ABS, med 
repskydd och upphöjda kanter på tre sidor.
Versionerna 9CA24 och 9CA25 kommer utrustade med en glidande arbetsyta gjord i två sektio-
ner som sitter ihop med gångjärn. De har rundade kanter och en nedsänkt yta för att förhindra 
att vätskor rinner av.
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Cartesio - LINE 9CA21
MEDICINDISTRIBUTIONSVAGN

9CA2102 på bilden: fäste för dispenser; dispenser med 2 lutbara behållare; dubbla soptunnar á 
8 L; sidofack för dokument; sektion med 12 mindre medicinkassetter, dimensioner: 108x273x42 
mm; sektion med 8 större medicinkassetter, dimensioner: 108x273x72 mm.

Medicindistributionsvagnen 9CA21 består av medicinkassetter och någon kombination av stan-
dard-byrålådorna H100mm, H150mm och H200mm.
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Vagn med 4 sektioner, 2 sektioner med 
8 större medicinkassetter och 2 sektioner 
med 12 mindre medicinkassetter.

Vagn med 3 sektioner, 2 sektioner med 
12 mindre medicinkassetter och 1 sek-
tioner med 8 störrre kassetter. Längst ner 
finns 2 byrålådor H100mm.

Kabinet med 12 mindre medicin-
kasseter. Användbara dimensioner: 
108x273x42 mm

Kabinet med 8 större medicinkas-
seter. Användbara dimensioner: 
108x273x72 mm

På höger sida av vagnen 
finns det ett lås med till-
hörande nyckel som låser 
alla kassetter och lådor 
samtidigt.
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Cartesio - LINE 9CA23
FÖRVARING AV DOKUMENT OCH MEDICINSKA FÖREMÅL/VERKTYG

Vagnen är utrustad med två skåpsdörrar på framsidan som båda kan öppnas upp 260 GRADER. 
Kan låsas med nyckel.

9CA23 kan konfigureras med Standard ISO 3394 hyllor eller lådor, eller med A4/A3 dokumentarkiv.
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Vagn med 2 skåpsdörrar, nyckellås och 
2 interna sidopaneler i ABS för att rym-
ma hyllor och lådor (Standard ISO 3394). 
Som standard utrustad med HPL hylla: 
425x600x10 mm.

Vagn med 2 skåpsdörrar, nyckellås och två 
filkabinetter uppdelade i 12 fack vardera. 

Den ena kabinetten är  A4-storlek med 
dimensionerna: 48x425x28 mm (LxBxH).

Den andra kabinetten är A3-storlek med 
dimensionerna: 48x425x465 mm (LxBxH).

Ett ergonomiskt format handtag i anodi-
serade rör i aluminium finns på båda sid-
orna om vagnen. Handtagets placering 
tillåter dörrarna att öppnas fullt ut.

Handtag i rostfritt stål finns monterat på 
varje skåpsdörr. Ett nyckellås låser båda 
dörrarna för säker förvaring av vagnens 
innehåll.
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Cartesio - LINE 9CA24
IDEAL LÖSNING FÖR FÖRVARING ORGANISERING AV DOKUMENT OCH MAPPAR

• Som standrd utrustad med en utdragbar arbetsyta, ett rymligt arkivfack på insidan med en för-
varingsenhet under.

• Den utdragbara arbetsytan erbjuder en bekväm skrivyta, 113 cm från golvet.
• Ett nyckellås kan väljas till, som då låser både arbetsytan och byrålådorna.

9CA2402 på bilden: soptunna 20 L; sidofack för dokument.
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Olika format på dokument kan förvaras i det 
rymliga arkivfack. Arkvifacket är designat för 
att rymma många sorters dokument, vilket gör 
att antalet mappar/papper går att variera.

Helt utdragbara byrålådor på teleskopiska ske-
nor som också går att ta av helt. H150mm.

Vagn med arkivfack, utdragbar arbetsyta och 
en nederdel med 2 interna thermoformed ABS 
sidopaneler med guider för att rymma hyllor 
och lådor enligt Standard ISO 3394 (600x400 
mm).

Vagn med arkivfack, utdragbar arbetsyta och 
en nederdel utrustad med en helgjuten by-
rålåda H150mm på teleskopiska skenor. Det 
underliggande utrymmet kan användas till 
förvaring.
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Cartesio - LINE 9CA25
IDEAL LÖSNING FÖR FÖRVARING ORGANISERING AV DOKUMENT OCH MAPPAR

9CA2500 på bilden: soptunna 8 L; sidofack för dokument.

Vagnen är som standard utrustad med en utdragbar arbetsyta och två rymliga arkivfack: ett un-
der arbetsytan och ett i den utdragbara H300mm byrålådan på teleskopiska skenor.
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På ena sidan finns ett ergonomiskt hadntag i 
gjuten aluminium med en epoxy-belagd yta.

Nyckellås som låser både arbetsytan och by-
rålådan samtidigt.

Rundade handtag i rostfritt stål för enkel ut-
dragning av arbetsytan och tillgång till arkiv-
facket.

Byrålådan med arkivfack är utrustad med 
teleskopiska skenor och går att ta av. Lådan 
består av en ram i robust rostfritt stål och en 
helgjuten framsida i plast med handtag.
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Direktiv 93/42 / EEG modifierat enligt direktiv 2007/47 / EG. Klassificering av apparat: Klass 1

DIMENSIONER

ÖVERENSKOMMELSE
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FÄRGER - SKÅPSDÖRRAR

FÄRGER - BYRÅLÅDOR

HYLLOR OCH ARKIVFACK

MÅTT - BYRÅLÅDOR OCH SKÅPSDÖRRAR

625 mm
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VIT AQUAMARINE GRÖN

MANDARIN

LJUSBLÅ

HPL hylla: 425x600 mmm

IVORY

ORANGE

A4-delar

GRLN

RÖD

A3-delar

BLÅ
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Cartesio - Konfigurationsguide
ALLA DE OLIKA KONFIGURATIONER SOM ÄR MÖJLIGA MED CARTESIO

9CA21

9CA23

9CA2100 9CA2101 9CA2102 9CA2103

9CA2111 9CA2112 9CA2113

9CA2300 9CA2301 9CA2302

9CA23049CA2303
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9CA215

9CA214

9CA2400

9CA2412

9CA2500

9CA2401

9CA2413

9CA2402

9CA2415

9CA2411
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Cartesio - Tillbehörslista
LISTA ÖVER ALLA TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR TILL CARTESIO

9CA9242
Rör i rostfritt stål.
Diameter: 28 mm

9CL6921*
Skål i rostfritt stål

9CL6910*
Handskförpackningshållare 
(flera)

9CL6942*
2 IV-krokar

9CA9240
Båge i rostfritt stål.
Diameter: 28 mm

9CL6907*
Behållare för vassa föremål

9CL6917*
Ampullbrytare

9CL6902
Dispenser med 6 brickor

9CL6901*
Hylla med 2 brickor

9CL6927*
LED-lampa

9CL6941*
Desinfektionsdistributör

9CL6904
Dispenser med 10 lutbara 
behållare

9CL6903*
Hylla i rostfritt stål

9CL6909*
Handskförpackninghållare 
(en)

9CL6920*
Njurskål

9CL6925
Dispenser med 2 lutbara 
behållare, vardera uppdelad 
i 4 fack.

TILLBEHÖR
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9CA9105
Sidofack för dokument.
Inte tillgänglig för 9CA23

9CA9215
Uppfällbar MDF-arbetsyta
(passar inte 9CA23 - 9CA24 - 9CA25)

9CA9214
Dubbla soptunnor 8 liter
(passar inte 9CA23)

VP5D
Gjuten bricka, dimensioner kompatibla 
med ISO standard: 60x40x5 cm

9CA9211 (höger sida)
Sidoskena för tillbehör. (passar inte 9CA23)

9CA9211 (vänster sida)
Sidoskena för tillbehör. (passar inte 9CA23)

9CA9213
Soptunna 20 liter
(passar inte 9CA23)

9CA9280
Hjärtbräda

9CA9281
Defibrillator-/skärmhylla

9CA9212
Soptunna 14 liter
(passar inte 9CA23)

9CA9200
HPL hylla
Dimensioner: 600x425x10 mm
(passar inte 9CA23)

VP10D
Gjuten bricka, dimensioner kompatibla 
med ISO standard: 60x40x10 cm

TILLBEHÖR

VP20D
Gjuten bricka, dimensioner kompatibla 
med ISO standard: 60x40x20 cm
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9CA9230
A3 mapphållare. Kan monteras i det övre arkivfacket i vagnarna 9CA24 och 9CA25.

9CA9231
A4 mapphållare. Kan monteras i det övre arkivfacket i vagnarna 9CA24 och 9CA25.
Kan monteras i det utdragbara arkivfacket på vagnen 9CA25.

9CA9232
A4 special mapphållare. Kan monteras i det övre arkivfacket i vagnarna 9CA24 och 9CA25.
Kan monteras i det utdragbara arkivfacket på vagnen 9CA25.

TILLBEHÖR
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V ` ^ VOP T

9CA9234
A4 mapphållare för upp till 35 mappar.
Kan monteras i det övre arkivfacket i vagnarna 9CA24 och 9CA25.

9CA9233
Kort mapphållare. Kan monteras i det övre arkivfacket i vagnarna 9CA2.

TILLBEHÖR

330 mm 390 mm
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A3 mapp
255x310 mm
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