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ACİL MÜDAHALE ARABASI

TEDAVİ 
ANESTEZİ ARABASI

Ölçüler : 910 x 610 x 1000 mm 

Ölçüler : 910 x 610 x 1000 mm 

 Steril ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
 Anti-Bakteriyel katkılı polietilen kullanılarak tek 
parça olarak üretilmiştir. 
 Köşeler 4 adet anti-şok tampon donanımlı.
 Atık kovası asma aparatlı
 Ayarlanabilir serum askılık borusu mevcuttur.
 Oksijen tüp taşıyıcısı, defibrilatör sehpası, sonda 
tutucu bölümü vardır. 
 4/5/6 adet çekmeceli. Çekmece iç kısımları, 
modüler ayraç sistemleri ile bölünebilme imkanı 
sağlar.

 Steril ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
 Anti-Bakteriyel katkılı polietilen kullanılarak tek 
parça olarak üretilmiştir.
 AISI 304 paslanmaz çelik boruya monte 10/15 
adet devrilebilir depolama kutulu.
 Köşeler 4 adet anti-şok tampon donanımlı.
 Atık kovası asma aparatlı.
 Ayarlanabilir serum askılık borusu mevcuttur.
 Oksijen tüp taşıyıcısı, defibrilatör sehpası, sonda 
tutucu bölümü vardır. 
 4/5/6 adet çekmeceli. Çekmece iç kısımları, 
modüler ayraç sistemleri ile bölünebilme imkanı 
sağlar.



İLAÇ DAĞITIM ARABASI

Ölçüler : 910 x 610 x 1000 mm 

 Steril ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
 Anti-Bakteriyel katkılı polietilen kullanılarak tek 
parça olarak üretilmiştir.
 Köşeler 4 adet anti-şok tampon donanımlı.
 4/5/6 adet çekmeceli. Çekmece iç kısımları, 
modüler ayraç sistemleri ile bölünebilme imkanı 
sağlar.
 8'li veya 12'li mühür kilitli blok çekmece.

          TEPSİ ARABASI 
ÇOK AMAÇLI ARABA

Ölçüler : 910 x 610 x 1000 mm 

 Steril ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
 Anti-Bakteriyel katkılı polietilen kullanılarak tek 
parça olarak üretilmiştir.
 Köşeler 4 adet anti-şok tampon donanımlı.
 4/5/6 adet çekmeceli. Çekmece iç kısımları, 
modüler ayraç sistemleri ile bölünebilme imkanı 
sağlar.
 Tepsi, bölümleyici veya ızgara seçenekli.



DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTELERİ
Ölçüler : 600 x 620 x 850 mm (Tekli)
    1240 x 620 x 850 mm (Çiftli)
    1800 x 620 x 850 mm (Üçlü)

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Fotoselli musluklar veya ayaktan kontrollü 
musluklar
 Ünitelerin ayaklı veya duvar monte edilen 
modelleri vardır
 Sıcak ve soğuk su karışımı sağlayan 
termostatik vana 

BEBEK YIKAMA MASASI

Ölçüler : 1800 x 700 x 850/1100 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Su sıçramalarına karşı yüksek bariyer
 Bebek kurulama ve tartı için bölüm
 Alt bölümde dolap ve çekmece 
 Tercihe göre ek olarak bebek terazisi ve minderi
 İhtiyaca göre tasarım ve ölçüler değiştirilebilir
 Görseller temsilidir



CERRAHİ SEHPALI KÜVET

SERUM ASKISI

Ölçüler : 1200 / 2100 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Yıldık ayaklı
 2'si frenli 5 adet tekerlek
 4 adet infüzyon çengelli
 Görseller temsilidir

Ölçüler : 260 x 290 x 850 mm (Tekli)
    260 x 530 x 850 mm (Çiftli)

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 2'si frenli 4 adet tekerlek kullanılmıştır
 8 Lt hacminde çıkarılabilir küvetler
 Tekli veya ikili küvetli olarak üretilir



TIBBİ ATIK KOVASI

TIBBİ ATIK ARABASI

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Tıbbi atıkları toplamak için kullanılır
 2'si frenli, 4 adet tekerlek ile üretilmiştir
 Çarpma kapaklı olarak üretilmiştir

Ölçüler : 1250 x 650 x 950 mm

Ölçüler : Ø 400 x 500 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda 
kullanıma uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak 
dizayn edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz 
çelik kullanılarak imal edilir
 Tercihe göre darbelere karşı korumalıklı 
olarak da üretilebilir



ESKABO CERRAHİ BASAMAK

NUMUNE ALMA PENCERESİ

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Numune almak veya transfer için kullanılır

Ölçüler : 600 x 600 x 400 mm (Çift)
    600 x 300 x 220 mm (Tek)

 Hijyenik ve medikal ortamlarda 
kullanıma uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak 
dizayn edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz 
çelik kullanılarak imal edilir
 Kaymayan geniş yüzey
 İhtiyaca göre tasarım ve ölçüler 
değiştirilebilir

Ölçüler : Özel Ölçülendirme



ALET - BOHÇA ARABASI

Ölçüler : 600 x 400 x 900 mm
    850 x 550 x 900 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Tezgahın üç tarafı sırtlıkla çevrilidir
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 İkisi frenli 4 tekerlek mevcuttur, tekerlekler 
sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır
 Tezgahın altına çekmece ilavesi de konulabilir

İLAÇ - ANESTEZİ ARABASI

Ölçüler : 700 x 500 x 1000 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Üst bölüm enjektör kutulu ve serum askılı
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Alt bölüm 6 adet çekmeceden oluşur
 42 adet kutu kapasitelidir
 İkisi frenli 4 tekerlek mevcuttur, tekerlekler 
sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır



PANSUMAN ARABASI
Ölçüler : 600 x 400 x 850 mm 
         800 x 500 x 850 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Çekmece ve dolap üzerinde kilit mevcuttur
 İtme kolu, plastik kova ve şişe koyma havuzu 
bulunmaktadır
 Tezgahın 3 tarafı sırtlıkla çevrilidir 
 İkisi frenli 4 tekerlek mevcuttur, tekerlekler 
sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır

TERLİK İSTİF ARABASI
Ölçüler : 1000 x 450 x 1800 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 24 çift terlik kapasitelidir
 İkisi frenli 4 tekerlek mevcuttur, tekerlekler 
sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır



IŞIKLI KETEN KATLAMA MASASI

CERRAHİ TABURE

Ölçüler : 1300 x 700 x 850 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Aydınlatmalı üst tabla
 Anahtarlı ve topraklı priz
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma
 Tercihe göre tekerlekli olarak da üretilebilir

Ölçüler : 1800 x 700 x 850/1100 mm Ölçüler : 450 x 600 x 1700 mm

IZOTERMAL TEPSİ
 TAŞIMA ARABASI



MAYO MASASI
Ölçüler : 800 x 500 x 800 / 1100 mm  (Hidrolik)
    800 x 500 x 850 / 1300 mm  (Mekanik)  

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Hidrolikli modelde, ayak pedalı ile yüksekliği 
ayarlanabilen üst tabla
 Mekanik modelde, yüksekliği el ile ayarlanabilen 
üst tabla
 Sınırsız hareket kabiliyeti olan üst tabla
 Steril olma koşuluna uygun üretilen, tek parça 
halinde olan üst tabla
 İstenilen ölçüde üretilebilir

CERRAHİ EL MASASI
Ölçüler : 900 x 550 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 İkisi frenli, dört tekerlekli hareket sistemi
 Dört tarafı açık olması, rahat bir şekilde çalışma 
imkanı sağlar



AMELİYATHANE DOLABI

CAMLI ALET - İLAÇ DOLABI

Ölçüler : 900 x 500 x 1800 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Cam kapaklı ve kilitli yapısı ile alet ve ilaç 
saklamak için kullanılır
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Açılır ve cam kapak olması rahat ve yüksek 
kapasiteli kullanım sağlar
 Standart olarak ara raflı üretilmektedir, ancak raf 
sayısı değişebilir
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma

Ölçüler : 900 x 600 x 900 / 1800 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Üst bölüm cam kapaklı ve kilitli yapısı ile alet ve 
ilaç saklamak için kullanılır
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Üst bölümün, açılır ve cam kapak olması rahat ve 
yüksek kapasiteli kullanım sağlar
 Üst bölüm standart olarak ara raflı 
üretilmektedir, ancak raf sayısı değişebilir
 Alt bölüm 2 çekmeceli ve çarpma kapaklı dolap 
mevcuttur
 İkisi frenli 4 tekerlek mevcuttur, tekerlekler 
sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır
 isteğe göre sabit ayaklı olarak üretilebilir



KEP, BONE VE MASKE DOLABI
Ölçüler : 650 x 420 x 1500 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Önü bariyerli üç adet bölme
 Yarı açılan, geniş hacimli düşey çekmece
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma

HİJYENİK MALZEME DOLABI
Ölçüler : 950 x 500 x 1600 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Açılır ve merkezi kilitli kapak olması rahat ve 
yüksek kapasiteli kullanım sağlar
 Standart olarak ara raflı üretilmektedir, ancak raf 
sayısı değişebilir
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma
 Tekerlekli olarak da üretilebilir



ENDOSKOP DOLABI

HİJYENİK DUVAR DOLABI

Ölçüler : 700 x 450 x 2200 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Cam kapaklı ve kilitli yapısı ile endoskop aletlerini 
saklamak için kullanılır
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 5 parça raylı askı kolu 
 Tabanda su toplama çekmecesi
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma

Ölçüler : 950 x 400 x 600 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Kayar kapaklı olması sayesinde kolay 
temizlenebilir
 Standart olarak ara raflı üretilmektedir, ancak raf 
sayısı değişebilir
 İsteğe bağlı olarak çarpma kapaklı veya çarpma 
cam kapaklı olarak üretilebilir



AY MASA

Ölçüler : 900 x 600 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Dolaplar sürgü kapaklıdır, isteğe bağlı olarak içine 
ara raf eklenebilir
 Çekmece çarpmaya karşı korumalıdır
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma
 İsteğe bağlı olarak hijyen tekerlekli olarak da 
üretilebilir
 Uzunluk 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1900 mm olarak üretilebilir 

                    ÇALIŞMA MASASI 
DOLAPLI VE TEK ÇEKMECELİ

Ölçüler : 1700 x 450 x 1000 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Ay şeklinde üretilmektedir
 Alt tabla standart olarak mevcuttur
 6 adet, 3'ü frenli, tekerlek mevcuttur



HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI

ÇALIŞMA MASASI
ARA RAFLI

Ölçüler : 900 x 600 x 850 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Alt raflı, ara raflı olarak üretilebilir
 4 adet, 2'si frenli, hijyen tekerleği kullanılmıştır
 Uzunluk 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1600 
mm, 1900 mm olarak üretilebilir 

Ölçüler : 900 x 600 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Ara raflı olarak üretilmiştir
 4 adet ayarlanabilir ayak mevcuttur
 İhtiyaca göre tasarım ve ölçüler değiştirilebilir
 Üst raf kombinasyonu isteğe bağlı olarak 
eklenmektedir
 Uzunluk 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1900 mm olarak üretilebilir 



ALET - ÇALIŞMA MASASI

Ölçüler : 600 x 600 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Çekmeceler çarpmaya karşı korumalıdır
 Sırt korumalı üst tabla, bariyer görevi görür
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma
 İsteğe bağlı olarak hijyen tekerlekli olarak da 
üretilebilir
 Uzunluk 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1900 mm olarak üretilebilir 

  ÇALIŞMA MASASI 
BLOK 4 ÇEKMECELİ

Ölçüler : 900 x 600 x 850 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Sırt korumalı üst tabla, bariyer görevi görür
 Alt bölümde çarpma kapılı dolap mevcuttur
 İstenildiği takdirde dolap içine ara raf ilavesi 
konabilir
 4 adet ayarlı ayak kullanılmıştır, tercihe göre 
hijyen tekerlekli olarak üretilebilir
 Uzunluk 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1900 mm olarak üretilebilir 



MALZEME YIKAMA EVYESİ ÇİFTLİ

MALZEME YIKAMA
EVYESİ TEKLİ

Ölçüler : 1400 x 600 x 850 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Üst tabla 1.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik 
sacdan ve indirimli olarak imal edilmiştir
 Eviyeler 1.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik 
sacdan üretilip, 500 x 400 x 250 mm ölçülerindedir.
 Eviyenin ön ve eğer yanlardan da görünen kısmı 
var ise, paslanmaz çelik sacdan etekler ile 
kapatılacaktır
 İstenildiği takdirde alt bölüme dolap, çekmece 
ilavesi eklenebilir
 Uzunluk 1400 mm, 1600 mm, 1900 mm olarak 
üretilebilir 
 Sprey ünitesi dahil değildir

Ölçüler : 1400 x 600 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Üst tabla 1.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik 
sacdan ve indirimli olarak imal edilmiştir
 Eviye 1.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan 
üretilip, 500 x 400 x 250 mm ölçülerindedir
 Eviyenin ön ve eğer yanlardan da görünen kısmı 
var ise, paslanmaz çelik sacdan etekler ile 
kapatılacaktır
 İstenildiği takdirde alt bölüme dolap, çekmece 
ilavesi eklenebilir
 Uzunluk 1400 mm, 1600 mm, 1900 mm olarak 
üretilebilir 
 Sprey ünitesi dahil değildir



ULTRASONİK YIKAYICILI EVYELİ MASA

STERİLİZASYON 
PAKETLEME MASASI

Ölçüler : 1500 x 600 x 850 mm
    Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 28 Litre ultrasonik yıkayıcı
 7,5 Bar buhar jeneratörlü
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 İthal fıskiyeli su tabancası, hava ve buhar 
tabancası
 Alt bölümde çarpma kapılı dolap mevcuttur
 Ayarlanabilir ayaklar sayesinde her zemine uygun 
konumlandırma

Ölçüler : 1400 x 600 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Alt bölümde çekmece bulunur, isteğe bağlı olarak 
dolap ilavesi de eklenebilir
 4 adet ayarlanabilir ayak mevcuttur
 İhtiyaca göre tasarım ve ölçüler değiştirilebilir



GASİL MASASI

OTOPSİ MASASI

Ölçüler : 2200 x 900 x 850 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda 
kullanıma uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak 
dizayn edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz 
çelik kullanılarak imal edilir
 Preslenerek, eğimli havuzlandırılarak 
üretilmiş üst tabla
 Tercihe göre alt bölüme çarpma kapılı 
dolap ilavesi yapılabilir
 4 adet ayarlı ayak kullanılmıştır

Ölçüler : 2700 x 900 x 850 mm 

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Basınçlı hava/su tabancası
 Yere göre gider ve su tertibatlı
 Havuzlandırılmış ve ızgaralı üst tabla
 Ürün görselleri temsilidir



DEMONTE RAF SİSTEMLERİ

 %85' in Üzerinde Havalandırma 
Verimi; Hava akımı; soğutma, ısıtma, toz 
ve bakteri uzaklaştırma, kurutma gibi 
görevleri rahatlıkla gerçekleştirebilir. 
Özellikle soğuk odalarda en uygun 
sistemdir
 Tüm Ürünleri Görebilme; Tüm 
raflardaki ürünler rahatlıkla gözlenebilir. 
Bulunduğu ortamın ışığını kesmediği için 
mekanda aydınlık sağlar
 Nem Oluşturmaz; Bakteri oluşumu 
için en uygun ortam bilindiği gibi nemli 
ortamlardır
 Yangın Söndürme Sistemlerinde Daha 
Etkili; Mahaldeki mevcut yangın 
sistemleri (CO2, springler vb.) yangına 
daha etkili ve zamanında müdahele 
edebilirler

* 150 cm, 3 katlı raf sisteminin 
yüksekliğidir ve 183 cm, 4 katlı 
raf sisteminin yüksekliğidir.

Ölçüler (cm) Ölçüler (cm) Ölçüler (cm)

46 x 91 x 150/183 53 x 91 x 150/183 61 x 91 x 150/183

46 x 107 x 150/183 53 x 107 x 150/183 61 x 107 x 150/183

46 x 122 x 150/183 53 x 122 x 150/183 61 x 122 x 150/183

46 x 137 x 150/183 53 x 137 x 150/183 61 x 137 x 150/183

46 x 152 x 150/183 53 x 152 x 150/183 61 x 152 x 150/183

46  x  183  x  150/183 53  x  183  x  150/183 61  x  183  x  150/183

*Raf sistemleri, hijyen tekerlekleri ile hareketli olarak da üretilebilir



MALZEME ARABASI

KÜVETLER

Ölçüler : 850 x 500 x 970 mm

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Raflar indirimli havuzlu olarak üretilmektedir
 2 katlı ve 3 katlı olarak üretilir

 Hijyenik ve medikal ortamlarda kullanıma 
uygundur
 Ergonomik kullanım için özel olarak dizayn 
edilmiştir
 AISI 304 18/8 Cr-Ni kalite paslanmaz çelik 
kullanılarak imal edilir
 Delikli süzgeç modelleri de üretilir

Ölçüler : GN 1/1 - 100
                 GN 1/2 - 100 
                 GN 1/3 - 100



Tel
Fax
Mobile

İzmir Pancar O.S.B. Cadde:5 No:1
Pancar, Torbalı – İzmir / TÜRKİYE 

Genel Merkez - Headquarter

 : +90 232 254 24 23 
: +90 232 254 24 43
: +90 532 717 68 31
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