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• Bredd 710mm, djup 460mm, höjd 
1050mm (med en stor tubhylla). 

• Höjd på bordsskivan är 680mm. 

• En stor rörhylla som kan delas upp i  
sektioner och rymmer upp till 800 rör. 

• Vinkeln och djupet på rörhyllan är      
justerbara

• Bricka och tubhylla kan tas loss. 

• En stor och stadig skjutlåda. 

KEISI PROVTAGNINGSVAGN  

• Bred hylla ovanför lådan. 

• Flyttbara tillbehörsställ för            
desinfektionsmedelsflaskor, kliniskt 
avfall och sopcontainrar. 

• Infällbar skrivyta, kan öppnas från 
båda ändar.

• Högkvalitativa och låsbara kullager-
hjul (Ø 125mm). Finns med två rejäla 
skjutlådor.



• Bredd 590mm, djup 400mm, höjd 
850mm

• Provtagningslådan är 740mm hög

• Innermått på rörförrådet: B 520mm, D 
195mm och H 120mm

• Mått på provtagningslådan B 575mm,   
D 152mm och H 80mm

• Avdelare kan placeras i provtagnings-  
lådan med 55mm intervall

ONNI PROVTAGNINGSVAGN

• Nivå för rörställ och rörblandare, 
mått 165 x 255mm, nivån glider smi-
digt över provtagningslådan

• Innermått på lådan: B 490mm, 
D315mm och H 95mm.

• Rack för kliniskt avfall och             
sopcontainrar, desinfektionmedels-
flaskor, engångshandskar, prov-
tagningsetiketter och formulär kan 
placeras i båda ändar av provtag-
ningsvagnen.



ERGONOMISKA VAGNAR OCH 
BORD FÖR SÄKER PROVTAGNING.
2 års garanti, utmärkt kvalité, hållbara produkter, pålitlig 
partner och konkurrenskraftiga priser.

Alla våra produkter är utvecklade i
samarbete med proffessionella inom
hälsovården. Detta för att vi ska kunna
erbjuda våra kunder ergonomiska, säkra 
och fungerande lösningar för sjukhus,
laboratoriernas och vårdcentralernas
speciella behov. 

Våra hållbara produkter tillverkas av
metaller som aluminium och
förkromat stål.

Det finns möjlighet att efter överens-
kommelse testa våra produkter före köp.

Alla produkterna är

pulverlackerade med

antimikrobiell färg som

förebygger bakterietillväxt 

på den målade ytan.
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