
Bakker, kurve, hylder 
E� ektiv opbevaring: Bliv organiseret og � eksibel

Ba
kk

er
, k

ur
ve

, h
yl

de
r



Bakker, kurve, hylder 
Eff ektiv opbevaring: Bliv organiseret og fl eksibel

Vi har udviklet et ISO-certifi ceret modulsystem til bakker og kurve, som 

optimerer strømmen af leverancer fra det centrale lager til anvendelsesstedet. 

Det gør det muligt for moduler – vores fælles navn for bakker og kurve – at 

blive fl yttet fra et sted til et andet i stedet for at indsamle hver artikel fra hylde 

til hylde. Modulerne er afgørende i vores NoCount®-logistikkoncept.

Top 5 funktioner

• Vores dimensioner er blevet 
nutidens ISO-standard inden for 
sundhedsindustrien

• Forperforerede til montering af 
sikkerhedsstop

• Kant til labelholdere

• Indsatse og skillerum til opdeling

• Fås i mange forskellige materialer, 
herunder autoklaverbar PC, der kan 
modstå temperaturer på op til 140 °C i 
korte tidsrum

12 ScanModul® / Bakker, kurve, hylder  



13ScanModul® / Bakker, kurve, hylder

Ba
kk

er
, k

ur
ve

, h
yl

de
r



Bakker, kurve og hylder
Hurtigt overblik

Bakker 

Bakker er ideelle til de formål, hvor du har brug for et robust 
produkt, der kan lukkes helt til med et låg, eller når du 
ønsker en sikker opbevaring af små emner eller væsker i 
modulet.

Kurve

Vores letvægtskurve har små huller både i siderne og i 
bunden. Dette giver dig mulighed for delvist at kunne se 
indholdet uden at trække modulet ud.

Hylder

Vi kan levere hylder i mange forskellige størrelser og 
materialer. Kontakt din lokale salgsrepræsentant, som kan 
hjælpe dig med at fi nde den bedste løsning for dig.
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ABS

LAM

MEL

SS

PPO

PC

Materialer

De fl este af vores bakker og kurve er lavet af gråt ABS, som 
er et robust og slidstærkt materiale, der kan tåle vask i de 
fl este vaskeanlæg.

Vi har også en serie transparente bakker og kurve i 
polykarbonat, kurve i rustfrit stål, som har den store fordel, 
at de kan autoklaveres ved høje temperaturer, og PPO-
bakker, der tåler desinfektionsvæsker og derfor er særligt 
velegnede til instrumenter. 

For yderligere oplysninger se i kapitlet 
"Materialeegenskaber"
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ABS

PC

Halv størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 100 mm 2334251

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2364251

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2364451

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2364452

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2364252

Halv størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 200 mm 2334252

Kurve – kan opdeles

PC-kurve

ABS-kurve
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Muligheden for opdeling sikrer fleksibilitet 

For at sikre muligheden for optimal opbevaring af forskellige 
og/eller mindre emner kan alle vores kurve og bakker 
underopdeles. Dette gør håndteringen meget lettere og 
tydelig. Artikler kan fjernes hurtigt og let uden at blande 
dem. Behovet for at genbestille individuelle artikler er derfor 
let at registrere og kan udføres hurtigt. 

17ScanModul® / Bakker, kurve, hylder  

Ba
kk

er
, k

ur
ve

, h
yl

de
r



ABS

Bakker – kan opdeles

ABS-bakker

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm 2064206

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2064211

Halv størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 50 mm 2034206
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PCPC-bakker

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm 2064407

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2064412

Halv størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 50 mm 2034407

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2064420
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PC

PMMA

ABSPA   

ABS

Beskrivelse Dimensioner Varenr.

Skillevæg, lysegrå 300 x 100 mm
400 x 100 mm
600 x 100 mm
400 x 200 mm
600 x 200 mm 

2364257
2364253
2364254
2364255
2364256

Skillevæg, transparent 400 x 100 mm
600 x 100 mm
400 x 200 mm
600 x 200 mm 

2364453
2364454
2364455
2364456

Skillevæg, transparent 300 x 50 mm 
400 x 50 mm
600 x 50 mm

2064269
2064270
2064271 

Skillerum

Skillevæg

Tilbehør til skillerum

  

T-stykke
Beskrivelse Varenr.

T-stykket sikrer de mindre "afbrækkede" sektioner
af skillerummene.

2064266

Lås til skillerum
Beskrivelse Varenr.

Fiksering til skillevæg i ABS 2364259
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Bakker – kan ikke opdeles

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm 2064205

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2064220

Fuld størrelse, 280 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 280 mm 2064228

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2064210

ABS-bakker
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Halv størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 100 mm 2034210

Halv størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 200 mm 2034220

Halv størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 50 mm 2034205

ABS-bakker ABS
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PC

ABS

Låg til bakker

ABS-låg

Fuld størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm 2064201

Halv størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 15 mm 2034201

PC-låg

Fuld størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm 2064408

Halv størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 15 mm 2034401
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LAM

SS

Laminathylder 

Fuld størrelse, 6 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 6 mm 2264400

Halv størrelse, 6 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 6 mm 2234400

Hylder med kant 

Fuld størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm 1166032

Halv størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 15 mm 2234401

Hylder

Hylder kan isættes i skabene. Delvist på støttevæg, delvist på teleskopudtræk. 
De egner sig f.eks. til opbevaring af sterile beholdere eller til cellulose i større beholdere.  
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MEL

SS

Fuld størrelse, 12 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 12 mm 2264403

Melaminhylder

Halv størrelse, 12 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 12 mm 2234403

Fuld størrelse
Dimensioner Varenr.

600 x 400 mm
Til brug på teleskopudtræk, 
bestilles i stedet varenr. 2264502/01.

2264502

Trådhylder 

Fuld størrelse, 6 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm
Til beholder i DIN-størrelse 600 x 300 mm. 

2264505
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PPO

Disse bakker er blevet specialdesignet til transport af snavsede instrumenter og desinfektionsvæsker. 
De kan udstyres med et låg.

PPO-instrumentbakker

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2064610

Halv størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 100 mm 2034311

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2064620

Fuld størrelse, 280 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 280 mm 2064628

Halv størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 200 mm 2034321

Instrumentbakker – kan ikke opdeles
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PPO

Halv størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 100 mm
Lågbakke til bokse
2034311 / 2034321

2034302

Halv størrelse, 10 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 10 mm
Lågbakke til bokse
2034311 / 2034321

2034303

Fuld størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm
Lågbakke til bokse
2064610 / 2064620 / 2064628

2064302

PPO-låg til instrumentbakker

Tilbehør
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SS

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm
Netstørrelse ca. 50 x 50 mm 2464581

Fuld størrelse, 130 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 130 mm
Netstørrelse ca. 50 x 50 mm 2464584

Autoklavekurve (stabelbare/passer ind i hinanden)

Trådkurve

Fuld størrelse, 150 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 150 mm
Netstørrelse ca. 50 x 50 mm 2464585

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm
Netstørrelse ca. 50 x 50 mm 2464582
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ABS

Modstandsdygtige over for 
varme og vaskbare op til 

97°C

Skandinavien, der er førende inden for sundhedspleje, har 
skærpet kravene til desinfektion af bakker. 

Hvor kontinuerlig vask fra 70 – 85 °C og korttidsvask ved 90 
grader tidligere var standarden, angiver de nye retningslinjer 
nu, at bakker skal desinfi ceres ved 93 – 95 °C, for at sikre et 
højere renhedsniveau. Normale bakker i ABS-plast kan ikke 
tåle vaskecykler med temperaturer over 85 °C i et længere 
tidsrum, hvilket betyder, at sterile behandlingsafdelinger 
ikke er udstyret til at imødekomme de nye standarder. Vores 
nye kvalitet af bakker til høj varme kan tåle temperaturer på 
op til 97 °C, hvilket gør dem komplet fremtidssikrede.

Den kraftige grønne farve gør det let at adskille dem fra 
andre bakker, og lette at genkende.

Varmebestandige bakker 

Egenskaber

• Modstandsdygtige over 
for varme og 
vaskbare op til 97 °C

• Perfekt renhed 

• Høj kvalitet 

• Fremtidssikrede 

• ISO-modulære

• Kraftig grøn

Materialeegenskaberne har vi fået af vores leverandører. Disse skal opfattes som vejledende, og ScanModul® overtager intet ansvar for fejl og 
udeladelser. Du kan få yderligere tekniske oplysninger ved at henvende dig direkte til ScanModul® eller til en af vores repræsentanter.
*Undgå høje temperaturer og længere forsinkelser i vaskeanlæg, end de foreslåede tal ovenfor.

Materialeegenskaber:
Stift, slidstærkt og slagfast. 
En glat overfl adefi nish og strukturmæssigt stabil

Temperatur:
Maks. konstant + 97 °C*

Kemisk tolerance:
Kan tåle nogle svage syrer, baser, olie og fedtstoff er. 
Undgå opløsningsmidler.

Rengøring:
I automatiske vaskeanlæg* og med de mest almindelige 
vaskemidler og desinfektionsmidler på markedet.
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ABS

ABS

Fuld størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 15 mm 2064801

Halv størrelse, 15 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 15 mm 2034801

SMS-låg

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm 2064810

Halv størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 100 mm 2034810

SMS-bakke

Fuld størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 2064820

Halv størrelse, 200 mm høj
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 200 mm 2034820
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Indsatsene fås i forskellige størrelser. Instrumenter og andre emner kan opbevares i deres egne individuelle indsatse, 
afhængig af deres størrelse, som forhindrer, at de bliver blandet med andre emner. Indsatsene kan fjernes individuelt, hvilket 
muliggør hurtig og let fl ytning. Lige som modulerne er indsatsene temperaturbestandige op til + 70 °, kortvarigt op til + 90 °.

Prækonfi gurerede modulære indsatse 

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
9 x indsats 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-01

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
6 x indsats 240 x 110 x 50 mm
1 x indsats 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-02

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
12 x indsats 240 x 55 x 50 mm
1 x indsats 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-03

Fuld størrelse, 100 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 100 mm
4 x indsats 340 x 110 x 100 mm
1 x indsats 340 x 55 x 100 mm

SM-SUB-04

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
3 x indsats 550 x 110 x 50 mm

SM-SUB-05

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
12 x indsats 120 x 110 x 50 mm
1 x indsats 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-06

ABS-moduler med indsatse
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ABS

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
6 x indsats 550 x 55 x 70 mm

SM-SUB-07

Fuld størrelse, 50 mm høj
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
1 x indsats 340 x 55 x 50 mm
8 x indsats 240 x 55 x 50 mm
2 x indsats 240 x 110 x 50 mm

SM-SUB-08

ABS-moduler med indsatse
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ABS

PC

ABS-indsatse

Modulære indsatse

Dimensioner Varenr. Varenr. på tilhørende skillevægge

50 x 50 x 45 mm, lysegrå 2162202

100 x 50 x 45 mm, lysegrå 2162204

120 x 110 x 50 mm, lysegrå 2162210 2162207

170 x 75 x 50 mm, lysegrå 2162206 2162205

240 x 55 x 50 mm, lysegrå 2162220

240 x 110 x 50 mm, lysegrå 2162212 2162207

240 x 110 x 50 mm, gul 2162212G 2162207

240 x 55 x 100 mm, lysegrå 2162222

240 x 110 x 100 mm, lysegrå 2162218 2162207

240 x 110 x 100 mm, gul 2162218G 2162207

340 x 55 x 50 mm, lysegrå 2162228

340 x 110 x 50 mm, lysegrå 2162224 2162207

340 x 55 x 100 mm, lysegrå 2162230

340 x 110 x 100 mm, lysegrå 2162226 2162207

550 x 110 x 50 mm, lysegrå 2162242 2162207

550 x 55 x 70 mm, lysegrå 2162240

850 x 110 x 50 mm, lysegrå 2162244 2162207

ABS-indsatse – autoklaverbare, transparente
Dimensioner Varenr. Varenr. på tilhørende skillevægge

120 x 110 x 50 mm, maks. 125 °C 2162209 2162207

240 x 110 x 50 mm, maks. 125 °C 2162214 2162207

340 x 110 x 50 mm, maks. 125 °C 2162225 2162207
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Tilbehør

PPO

Skillerum og støtteskinner 
til indsatse
Dimensioner Varenr.

110 mm bredde 2162207

PPO

Skillerum og støtteskinner 
til indsatse
Dimensioner Varenr.

70 mm bredde 2162205

PC

PC-transparente låg til indsatse
Dimensioner Varenr.

240 x 120 mm 2162215

240 x 120 mm med hul 2162215F
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ABS/
PA

Bakke i fuld størrelse med åbninger til 
kort og indsatse, 50 mm høj
Beskrivelse Varenr.

Bakke 600 x 400 x 50 mm
Transparent indsats med 20 rum. Hvert 
eneste har 4 forsænkede
huller til medicinbægre.

2862734

Prækonfi gurerede bakker til medicin

Bakke i halv størrelse med åbninger til 
kort og indsatse, 50 mm høj
Beskrivelse Varenr.

Bakke 300 x 400 x 50 mm
Transparent indsats med 8 rum. 
Hvert eneste rum har 4 forsænkede 
huller til medicinbægre.

2862704

Bakke i halv størrelse med åbninger til 
kort og indsatse, 50 mm høj
Beskrivelse Varenr.

Bakke 300 x 400 x 50 mm
Transparent indsats med 15 rum. 

2862700

Indsatse til medicin
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ABS

ABS

Bakker med åbninger til isætning

Bakke med låg til medicintransport

Bakke i fuld størrelse med åbninger til 
isætning (labels i kreditkortsstørrelse), 
50 mm høj
Beskrivelse Varenr.

Bakke 600 x 400 x 50 mm 2862720

Sektioner til 4 modulære indsatse 
340 x 110 x 50 mm

2162224

Sektioner til 4 modulære indsatse 
340 x 110 x 100 mm

2162226

Bakke i fuld størrelse med 
medicindispenser, 50 mm høj
Beskrivelse Varenr.

Bakke 600 x 400 x 50 mm 2862722

Medicindispenser 2162206

Skillerum til medicindispenser 
170 x 75 x 50 mm,  2 x 7 stk. = 
14 indsatse pr. bakke

2162205

Bakke i fuld størrelse med låg til 
medicintransport, 200 mm høj 
Beskrivelse Varenr.

Bakke 600 x 400 x 200 mm 2064220

Låg 600 x 400 x 200 mm 2064201

Tætningsanordning blå, enkelt 1964674
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ABSUNI-bokse

Indsatse til medicin

UNI-bokse med greb
Dimensioner Varenr.

340 x 80 x 70 mm 2862760

340 x 120 x 70 mm 2862758

UNI-bokse med låg
Dimensioner Varenr.

340 x 80 x 70 mm 2862760L

340 x 120 x 70 mm 2862758L

Skillerum til UNI-bokse
Dimensioner Varenr.

80 mm 2862760L

80 mm på tværs 2862762

120 mm 2862758L

120 mm på tværs 2862759
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ABSLagerløsninger til UNI-bokse

Skinne til støtte af UNI-bokse
Dimensioner Varenr.

600 mm lang, grå 2862763

Bakke
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 50 mm
6 stk. UNI-boks, 340 x 80 x 70 mm
(åbninger til labels i kreditkortstørrelse)

2862724

Opstander
Beskrivelse

Der fås opstandere i forskellige versioner. De kan 
isættes enten i (A) 400 mm eller (B) 600 mm position. 
Den opstander, der vises er i en (B) 600 mm isætning. 

UNI-bokse skal bestilles separat.

Dimensioner Varenr.

3 hylder til 18 UNI-bokse 
600 x 400 x 350 mm

4180033

2 hylder til 12 UNI-bokse
600 x 400 x 250 mm

4180032

1 hylde til 6 UNI-bokse
600 x 400 x 150 mm

4180031

SS

Låsning
Dimensioner Varenr.

80 x 65 x 25 mm plade med et hul til at 
låse boksen og låget sammen.

1964806

Tilbehør
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PA PA

ABS

PA

Tilbehør til kurve og bakker

Sikkerhedsstop
Beskrivelse Varenr.

Sikkerhedsstop til kurve, 2 dele, blå. 
Anvendes til at forhindre, at moduler 
falder ned, når de trækkes helt ud af 
skabe, reoler eller vogne. Skal anvendes 
med ScanModul® sidepaneler.

1961870

T-stykke
Beskrivelse Varenr.

T-stykket sikrer de mindre "afbrækkede" 
sektioner af skillerummene.

2064266

Lås til skillerum
Beskrivelse Varenr.

Fiksering til skillevæg 2364259

Listeholder
Beskrivelse Varenr.

DIN A4 selvklæbende 9019050

DIN A3 selvklæbende 9019051

DIN A4 magnetisk 9019052

DIN A5 magnetisk 9019053

Sikkerhedsstop og forseglingspile
Beskrivelse Varenr.

Sikkerhedsstop til bokse og låg 1964680

Forseglingspil, rød 1964675

Forseglingspil, blå 1964676
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ABS ABS

EP

Indlæg til kurve i fuld størrelse
Beskrivelse Varenr.

Egnede til kurve 600 x 400 x 100 mm 2364260

Egnede til kurve 600 x 400 x 200 mm 2364261

Indlæg til kurve i halv størrelse
Beskrivelse Varenr.

Egnede til kurve 300  x  400 x 100 mm
og 300 x 400 x 200 mm

2334260

Vægskinner
Beskrivelse Varenr.

600 mm til 100 mm høje moduler, blå.
Til ophængning i en vinkel

2064290

600 mm til 100 mm høje moduler, blå.
Til horisontal ophængning

2064292

43ScanModul® / Bakker, kurve, hylder

Ba
kk

er
, k

ur
ve

, h
yl

de
r



PALabelholdere

Med etiketteringssystemet kan de 
lagrede produkter mærkes tydeligt. 
Labels kan fastgøres på alle moduler, 
kurve og skillevægge på alle trin 
af forsyningskredsløbet.

Etiketteringssystem

Labelholder uden cover, vertikal
Beskrivelse Varenr.

Maks. labelstørrelse på 
57 x 38 mm 
blå

1961790

Maks. labelstørrelse på 
57 x 38 mm hvid

1961700

Labelholder uden cover, 
horisontal
Beskrivelse Varenr.

Maks. labelstørrelse på 
57 x 38 mm 
blå

1961795

Maks. labelstørrelse på 
57 x 38 mm 
hvid

1961705

Labelholder uden cover, 
skrå placering 
Beskrivelse Varenr.

Maks. labelstørrelse på 
57 x 38 mm 
blå

1961805

Labelholder med isætningsåbning 
til labels i kreditkortstørrelse
Beskrivelse Varenr.

Blå labelholder 1961810

Tilhørende labels, 
kreditkortstørrelse

Varenr.

85 x 54 mm rød 1961811

85 x 54 mm blå 1961812

85 x 54 mm grøn 1961813

85 x 54 mm hvid 1961814

85 x 54 mm gul 1961817

85 x 54 mm gennemsigtigt cover 1961816
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PA/PC ALU

Transparent cover til labelholder
Beskrivelse Varenr.

Transparent cover 1961804

Transparent cover
Plads til ekstra label på cover

1961802

Til labels i maks. størrelse 57 x 38 mm

Etiketteringstilbehør

Aluprofi l til labelholdere
Beskrivelse Varenr.

Aluprofi l til labelholdere, 355 mm 
til A-type skabe

1964857 

Aluprofi l til labelholdere 555 mm 
til B-type skabe

1964858 

Endestop til clipseholder 1964851  

Midterklods anbefales, 
når længden er over 1000 mm 1964852   

Andre længder på forespørgsel.

Tilhørende kort til labelholder Varenr.

55 x 38 x 0,5 mm 
hvid

1961825

Monteringsliste til kort - 
selvklæbende
Beskrivelse Varenr.

Længde 330 mm, højde 28 mm, til 
skabsbredder op til 400 mm

1961821 

Længde 550 mm, højde 28 mm, til 
skabsbredder op til 600 mm

1961822 

Længde 1000 mm, højde 28 mm 1961824  

PVC
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Det innovative og intelligente SCANslide-system forenkler 
lagerstyring af varer og forbrugsartikler, både ved brug af 
ScanModul's NoCount® forsyningsprincippet og ved brug 
af andre lagerføringsmetoder, på hylder i hyldesystemer.

Ved blot at fl ytte de to signalsendere og dermed ændre 
frigivelsen af det RØDE, GRØNNE eller GULE signalfelt 
vises lagerstatus for lagervaren, behovet for en genbestilling 
samt behovsanalysen, der allerede er udført.

SCANslide er tilgængelig i to versioner og kan 
anvendes i kombination med ScanModul® labelclips 
samt selvklæbende.

Organisering

Greb på moduler, der skal isættes 
i enten ScanCell®-vogne, åbne 
stålvogne, transportvogne eller skabe.
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ABSSCANslide-system

Version til at klipse på
Dimensioner Varenr.

46,6 x 31,3 x 8,3 mm 1961840

Selvklæbende
Dimensioner Varenr.

41 x 32 x 6 mm 1961841

Bakke i fuld størrelse med anordning
til A4 hængemapper
Dimensioner Varenr.

600 x 400 x 200 mm 4180004

Bakke i halv størrelse med anordning
til A4 hængemapper
Dimensioner Varenr.

300 x 400 x 200 mm 4180006

Greb med stop 400 mm
Dimensioner Varenr.

400 mm grå 1961880

400 mm mørkeblå 1961881

400 mm gul 1961882

400 mm rød 1961883

400 mm grøn 1961884

400 mm lyseblå 1961885

Greb med stop 600 mm
Dimensioner Varenr.

600 mm grå 1961890

600 mm mørkeblå 1961891

600 mm gul 1961892

600 mm rød 1961893

600 mm grøn 1961894

600 mm lyseblå 1961895
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Vægpaneler og teleskopudtræk

Top 5 funktioner

• Sprøjtestøbt panel til horisontal 
isætning

• Forsynet med indbygget stopfunktion

• Dette panel giver mulighed for at trække 
modulerne ud og vippe dem for bedre 
adgang 

• Der kan monteres aftagelige 
afl astningshjul på panelets forkant for 
sikker og let udtrækning af moduler, 
hvor der opbevares tunge produkter 

• Maks. belastning på 20 kg pr. indsats

VarioTilt-panelsæt
Dimensioner Varenr.

1875 x 570 mm - sæt 18S41977

1125 x 570 mm - sæt 18S43907

1005 x 570 mm - sæt 18S43908

750 x 570 mm - sæt 18S42907

630 x 570 mm - sæt 49/18S42908

VarioTilt-panel

VarioTilt-panelsæt
Dimensioner Varenr.

1875 x 570 mm - sæt 18S61977

1875 x 570 mm - sæt 18S63907

1875 x 570 mm - sæt 18S63908

1875 x 570 mm - sæt 18S62907

1875 x 570 mm - sæt 18S62908

520 x 370 mm - sæt 18S64097

VarioTilt-panelsæt
Dimensioner Varenr.

520 x 270 mm - sæt 18S44908

VarioTilt-panel – 1 stk.
Dimensioner Varenr.

375 x 570 mm 1870020

255 x 570 mm 1870022

145 x 570 mm 1870021

VarioTilt-panel – 1 stk.
Dimensioner Varenr.

375 x 370 mm 1870010

255 x 370 mm 1870012

145 x 370 mm 1870011

VarioTilt-panel til vægskab
Dimensioner Varenr.

350 x 270 mm højre 1870041

350 x 270 mm venstre 1870042

145 x 270 mm højre 1870045

145 x 270 mm venstre 1870046
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Tilbehør til paneler

Stop
Beskrivelse Varenr.

Stop, blå 1961870

Afl astningshjul
Beskrivelse Varenr.

Afl astningshjul, enkelt   1869970

Teleskopudtræk og rammer 
Beskrivelse Dimensioner Varenr.

Teleskopudtræk (sæt) til hak-skinner, 50 kg 600 mm 1867310

Teleskopudtræk (sæt) til hak-skinner, 50 kg 400 mm 1867303

Teleskopudtræk (sæt) til fast montering 600 mm 1867321

Teleskopudtræk (sæt) til fast montering 400 mm 1867302

Teleskopudtræk (sæt) som kan udvides i begge sider til hak-skinner 600 mm 1867298

Teleskopudtræk (sæt) til fast montering, 40 kg, softclose 600 mm 78101063670

Teleskopudtræk (sæt) til fast montering, 40 kg, softclose 400 mm 78101063666

Ramme til teleskopudtræk 400 / 600 mm 1166060

Udtræksramme til A-type 600 mm 78101004060/01

Udtræksramme til B-type 400 mm 78101006040/01

Udtræksramme til D-type 400 mm, halvt modul 78101003040/01

Udtræksramme til B-type 450 mm 78101006040/02/S

Indvendig bredde på 420 mm / 620 mm påkrævet

Udtræksramme til A-type inkl. teleskopudtræk 600 mm 78102004060

Udtræksramme til B-type inkl. teleskopudtræk 400 mm 78102006040

Teleskopudtræk og hak-skinner 
Beskrivelse Dimensioner Varenr.

Hak-skinner, rustfrit stål 1900 mm 1864653

Hak-skinner, rustfrit stål 1550 mm 1864654

Hak-skinner, rustfrit stål 900 mm 1864655

Hak-skinner, rustfrit stål 650 mm 1864656

Hak-skinner, stålgalvaniseret 1900 mm 1864653/01

Hak-skinner, stålgalvaniseret 1550 mm 1864654/01

Hak-skinner, stålgalvaniseret 900 mm 1864655/01

Hak-skinner, stålgalvaniseret 650 mm 1864656/01

Hyldestøtte til hak-skinner 49102000
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ABS/
ALU

ALU

ABS

Ramme med 4 skinner til 
ophængning af kateterholdere
Dimensioner Varenr.

400 x 600 mm 1867331

Rammer

Opbevaring af katetre

Ramme med 6 skinner til 
ophængning af kateterholdere
Dimensioner Varenr.

600 x 400 mm 1867330

Kateterboksholder i paneler 
til VarioTilt og ScanCell®
Dimensioner Varenr.

485 mm højde 1867710A

635 mm højde 1867712A

785 mm højde 1867714A

Kateterboksholder i paneler 
til VarioTilt og ScanCell®
Dimensioner Varenr.

485 mm højde 1867710B

635 mm højde 1867712B

785 mm højde 1867714B

Kateterboksholder

Kateterholder

Kateterholder
Dimensioner Varenr.

550 x 110 x 50 mm 1867372

850 x 110 x 50 mm 1867373

Kateterboks med låg og krog til 
funktionsskinne til ScanCell®
Dimensioner Varenr.

550 mm 1867372

850 mm 1867373
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SS

Krogudtræk
Beskrivelse

Krogudtræk til hængende opbevaring af katetre med fleksible monterbare 
pulverlakering kroge. 
 
Teleskopudtræk monteret på en melaminhylde.  
Kan anvendes som ønsket med støttevægge.

Dimensioner Krogudtræk Fleksible 
kroge

Varenr.

400 x 600 mm  Isætning på tværs 1 x 14 1867580

400 x 600 mm  Isætning på tværs 2 x 14 1867581

400 x 600 mm  Isætning på tværs 3 x 14 1867582

400 x 600 mm  Isætning på langs 1 x 20 1867583

400 x 600 mm  Isætning på langs 2 x 20 1867584

Krog enkelt 1 1867589

Krogudtræk
Beskrivelse

Krogudtræk til hængende kateteropbevaring med faste kroge i rustfrit stål.

Teleskopudtræk monteret på en melaminhylde.  
Kan anvendes som ønsket med støttevægge. 

Dimensioner Krogudtræk Faste kroge Varenr.

400 x 600 mm  Isætning på tværs 1 x 14 1867590

400 x 600 mm  Isætning på tværs 2 x 14 1867591

400 x 600 mm  Isætning på tværs 3 x 14 1867592

400 x 600 mm  Isætning på langs 1 x 20 1867593

400 x 600 mm  Isætning på langs 2 x 20 1867594

Opbevaring af katetre – hængende

EP
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ScanModul® – kateterboksen muliggør let og fl eksibel adgang til katetret – f.eks. direkte på 
medicinalvognen. Derudover er boksen ekstremt fl eksibel, hvad angår den indvendige opdeling, og 
tilbyder en interessant udvidelse af standardkateteropbevaringen.

Kateterboks

Hængslet låg til 
sikker og hygiejnisk 
opbevaring

Variabel opdeling 
til forskellige 
katetre – 
simpel og 
fleksibel 
opbevaring
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Hygiejnisk opbevaring

ScanModul® – kateterboksen opfylder DIN 58593 og 
tillader derfor den praktiske opbevaring af katetre. 
Boksens cover sikrer maksimal hygiejne, og det er altid 
let at rengøre boksen, som tåler de fl este almindelige 
vaskemidler og desinfektionsmidler på markedet.

Kateter altid tilgængeligt

Katetre i forskellige størrelser og længder kan let 
opbevares i ScanModul® kateterboksen takket være 
justerbare hylder og den variable indvendige opdeling på 
grund af de fl ytbare skillevægge.

ScanModul® kateterboksen kan fastgøres på mange 
forskellige måder – f.eks. direkte på en vogn eller 
vægskinner. Der kræves ingen værktøjer til monteringen, 
som kan færdiggøres på få sekunder.

Kateterboks
Beskrivelse

Husbagside, hængslet låg, hylder og bund: Fuldplast-polyethylen HDPE

Grå husfront (U-formet): Plast PMMA 

Transparent indvendig opdeling: Plast PMMA, gråt

Dimensioner
Antal
skillevægge

Antal 
rum Varenr.

200 x 78 x 700 mm 4 5 1867400

200 x 78 x 700 mm 3 4 1867401

200 x 78 x 500 mm 3 4 1867402

200 x 78 x 500 mm 2 3 1867403

200 x 78 x 500 mm 1 2 1867404
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Fordele:

• Simpel og fl eksibel håndtering

• Sikker og hygiejnisk opbevaring

• Universalbrug, også til STE-enheder

• 4 forskellige versioner

Opbevaring af sterile varer 

Version 1 – Opbevaring af sterile varer 
Beskrivelse Varenr.

Fuld teleskopudtræksskinne (par), 
600 mm til hak-skinner, kan fyldes med op til 50 kg

1867310

Gitterbund i rustfrit stål til STE-beholder 600 x 400 mm til 
teleskopudtræk, der kan trækkes helt ud

2264505

Hak-skinner 1900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864653

Hak-skinner 1550 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864654

Hak-skinner 900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864655

Hak-skinner 650 mm (4 stk. pr. skab kræves) 1864656

Andre versioner er tilgængelige på forespørgsel.

Trådhylder i rustfrit stål til STE-containere i 
kombination med teleskopudtræk, der kan 
trækkes helt ud 
Opbevaring af sterile varer og sterilcontainere i alle typer af 
skabe, på teleskopudtræk med fuldt udtræk.

De U-formede trådhylder i rustfrit stål til STE-containere er 
placeret på teleskopudtræk, der kan justeres i højden uden 
værktøjer. Teleskopudtrækkene er anbragt med en krog i 
hak-skinnerne.

Alternativt kan disse nethylder også isættes 
i vores støttevæg.

Ved brug af StopClips undgås det, at de utilsigtet glider ud.

Version 1
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Version 2

Version 2 – Opbevaring af sterile varer 
Beskrivelse Varenr.

Fuld teleskopudtræksskinne (par),  
600 mm til hak-skinne, kan fyldes med op til 50 kg

1867310

Hylde i rustfrit stål 600 x 400 mm til teleskopudtræk, der kan 
trækkes helt ud

49106677

Hak-skinne 1900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864653

Hak-skinne 1550 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864654

Hak-skinne 900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864655

Hak-skinne 650 mm (4 stk. pr. skab kræves) 1864656

Andre versioner er tilgængelige på forespørgsel.

Lukket bund i rustfrit stål i kombination med  
teleskopudtræk, der kan trækkes helt ud 

Beholderopbevaring på teleskopudtræk, der kan trækkes 
helt ud med plads til beholdere til sterile varer, i STE- og 
ISO-format, i højskabe og basisskabe. De lukkede hylder i 
rustfrit stål er placeret på teleskopudtræk, der kan justeres i 
højden uden værktøjer. Teleskopgliderne er anbragt med en 
krog i hak-skinnerne.

Version 3

Version 3 – Opbevaring af sterile varer
Beskrivelse Varenr.

Fuld teleskopudtræksskinne (par),  
600 mm til hak-skinne, kan fyldes med op til 50 kg

1867310

Hylde i rustfrit stål, perforeret 600x400 mm til teleskopudtræk, 
der kan trækkes helt ud

2264507

Hak-skinne 1900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864653

Hak-skinne 1550 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864654

Hak-skinne 900 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864655

Hak-skinne 650 mm (4 stk. pr. skab kræves) 1864656

Andre versioner er tilgængelige på forespørgsel.

Lukket bund i rustfrit stål (perforeret) i 
kombination med teleskopudtræk, der kan 
trækkes helt ud 
Beholderopbevaring på teleskopudtræk, der kan trækkes 
helt ud med plads til beholdere til sterile varer, i STE- og 
ISO-format, i højskabe og basisskabe. Hylderne i rustfrit 
stål (perforerede) er placeret på teleskopudtræk, der kan 
justeres i højden uden værktøjer. Teleskopudtræk er anbragt 
med en krog i hak-skinnerne.
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Lukket HPL massiv bund med forsænket 
greb i bunden i kombination med telesko-
pudtræk, der kan trækkes helt ud 
Beholderopbevaring på teleskopudtræk, der kan trækkes 
helt ud med plads til beholdere til sterile varer, i STE- og 
ISO-format, i højskabe og basisskabe. 

De lukkede HPL massive hylder med forsænket greb er 
placeret på teleskopudtræk, der kan justeres i højden uden 
værktøjer. Teleskopudtrækkene er isat i hak-skinnerne. De 
tilsvarende huller til placering af vores teleskopudtræk, 
der kan trækkes helt ud, er ikke sammenhængende, så 
topfl aden er glat og derfor let at rengøre. 
Et nedsænket greb på undersiden af basen, gør det lettere 
at trække ud.

Version 4

Opbevaring af sterile varer 

Version 4 – Opbevaring af sterile varer

Beskrivelse Varenr.

Fuld teleskopudtræksskinne (par), 
600 mm til hak-skinne, kan fyldes med op til 50 kg

1867310

HPL massiv hylde 600 x 400 x 13 mm 
med nedsænket greb til teleskopudtræk, der kan trækkes 
helt ud

226405-S

Hak-skinne 1900 mm 
(4 stk. pr. skab påkrævet)

1864653

Hak-skinne 1550 mm 
(4 stk. pr. skab påkrævet)

1864654

Hak-skinne 900 mm 
(4 stk. pr. skab påkrævet)

1864655

Hak-skinne 650 mm 
(4 stk. pr. skab kræves)

1864656

Andre versioner er tilgængelige på forespørgsel.
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Komponenter Varenr.

Tværgående vægsegment VarioKipp 375 x 570 mm 1870020

ABS-kurv 600 x 400 x 100 mm 2364251

ABS-skillevæg 600 x 100 mm 2364254

ABS-skillevæg 400 x 100 mm 2364253

StopClip 1961870

Afl astningshjul 1869970

Hak-skinne 1550 mm (4 stk. pr. skab påkrævet) 1864654

Fuld teleskopudtræksskinne (par), 
600 mm til hak-skinne, kan fyldes med op til 50 kg

1867310

Trådhylder i rustfrit stål til STE-600x400 mm til teleskopudtræk, der kan trækkes helt ud 2264505

Tilsvarende individuelle modulære skabe eller komplette skabssystemer lavet af træ, 
stålplade eller rustfrit stål på forespørgsel.

Eksempel på moduludstyr
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