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Bakken, manden, planken 
Effi  ciënte opslag: georganiseerd en fl exibel

We hebben een ISO-gecertifi ceerd modulair systeem voor bakken en 

manden ontwikkeld waarbij de bevoorrading van de centrale opslag naar het 

gebruikspunt geoptimaliseerd wordt. Op deze manier kunnen modules (onze 

gebruikelijke naam voor manden en bakken) van de ene plaats naar de andere 

worden verplaatst in plaats dat ze stuk voor stuk van het ene schap naar het 

andere gebracht moeten worden. 

De modules staan centraal in onze logistieke NoCount®-concept.

5 voornaamste kenmerken

• De afmetingen van onze producten 
zijn de hedendaagse ISO-norm in de 
gezondheidszorg geworden

• Vooraf geperforeerde rails voor 
montage van veiligheidsstops

• Kralenrand voor kaarthouders

• Bakjes en separaties voor scheiding

• Verkrijgbaar in verschillende 
materialen, waaronder 
autoclaveerbaar polycarbonaat (PC) 
met een hittebestendigheid tot 140 °C 
gedurende korte perioden
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Bakken, manden en planken
Beknopt overzicht

Bakken 

Bakken zijn ideaal voor gevallen waarin u een vast product 
hebt dat volledig kan worden afgedekt met een deksel of 
wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat kleine artikelen of 
vloeistoff en in de module bewaard kunnen blijven.

Manden

Onze lichtgewicht manden hebben kleine gaten in de zijkant 
en in de onderkant. Hierdoor kunt u de inhoud gedeeltelijk 
zien zonder de module te hoeven verwijderen.

Planken

Wij leveren planken met verschillende afmetingen en van 
verschillende materialen. Neem contact op met uw lokale 
verkoopvertegenwoordiger om de beste oplossing voor uw 
behoefte te vinden.
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ABS

Materialen

De meeste van onze bakken en manden zijn uit grijs 
acrylnitril-butadieen-styreen (ABS) vervaardigd, wat 
een stevig en duurzaam materiaal is dat in de meeste 
wasmachines kan worden gereinigd.

We hebben ook een assortiment aan transparante bakken 
en manden van polycarbonaat, roestvrijstalen manden die 
als groot voordeel hebben dat ze bij hoge temperaturen 
geautoclaveerd kunnen worden en bakken van 
polyfenyleenoxide (PPO) die bestand zijn tegen vloeibare 
ontsmettingsmiddelen en daarom uitermate geschikt zijn 
voor instrumenten. 

Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk 
‘Materiaaleigenschappen’

LAM

MEL

SS

PPO

PC
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Manden – separeerbaar

Manden van PC

Manden van ABS ABS

PC

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2334251

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2364251

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2364451

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2364452

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2364252

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2334252
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Separeerbaarheid garandeert flexibiliteit 

Om optimale opslag van verschillende en/of kleinere 
artikelen te garanderen, kunnen alle manden en veel 
bakken van elkaar gescheiden worden. Dit zorgt voor 
een eenvoudiger en duidelijker gebruik. Artikelen kunnen 
snel en eenvoudig worden verwijderd zonder dat ze door 
elkaar worden gehaald. Hierdoor weet u precies wanneer 
u individuele artikelen moet bijbestellen en kunt u dit 
snel uitvoeren. 

600

40
0

300 + 300

40
0

ScanModul® / Bakken, manden, planken  17

Ba
kk

en
, m

an
de

n,
 p

la
nk

en



Bakken – separeerbaar

ABSBakken van ABS

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064206

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064211

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034206
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PCBakken van PC

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064407

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064412

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034407

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064420
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Separaties

Verdeelstuk

PC

PMMA

ABS

Accessoires voor separaties

PA   
T-stuk
Omschrijving Artikelnr.

Het T-stuk houdt de ‘afgebroken’ delen van de separaties op 
hun plaats.

2064266

ABS

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Verdeelstuk, lichtgrijs 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

Verdeelstuk, transparant 400 x 100 mm
600 x 100 mm
400 x 200 mm
600 x 200 mm 

2364453
2364454
2364455
2364456

Verdeelstuk, transparant 300 x 50 mm 
400 x 50 mm
600 x 50 mm

2064269
2064270
2064271 

Separatievergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Bevestigingsdeel voor verdeelstuk van acrylnitril-butadieen-
styreen (ABS) 2364259
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Bakken – niet-separeerbaar

Bakken van ABS

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064205

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064220

Volledige grootte, 280 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 280 mm 2064228

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064210
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Bakken van ABS ABS

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034210

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034220

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034205
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Deksels voor bakken

Deksel van ABS

Deksel van PC
PC

ABS

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064201

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034201

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064408

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034401
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Laminaatplanken LAM

Planken met kralenrand 

Planken

Planken kunnen in de kasten worden geplaatst. Gedeeltelijk op de steunwand, gedeeltelijk op de uitschuifrails. 
Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het opslaan van steriele containers of cellulose in grotere containers.  

SS

Volledige grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 6 mm 2264400

Halve grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 6 mm 2234400

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 1166032

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2234401
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Melamine planken MEL

Draadplanken SS

Volledige grootte, 12 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 12 mm 2264403

Halve grootte, 12 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 12 mm 2234403

Volledige grootte
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 mm
Voor gebruik op uitschuifbare rails dient 
u artikel 2264502/01 te bestellen.

2264502

Volledige grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm
Voor containers met DIN-maat van 600 
x 300 mm. 

2264505
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Deze bakken zijn speciaal ontwikkeld voor het transporteren van verontreinigde instrumenten en vloeibare 
ontsmettingsmiddelen. Er kan een deksel op worden aangebracht.

Instrumentbakken van PPO PPO

Instrumentbakken – niet-separeerbaar

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064610

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034311

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064620

Volledige grootte, 280 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 280 mm 2064628

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034321
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PPODeksels voor instrumentbakken van PPO

Accessoires

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm
Deksel voor bakken
2034311 / 2034321

2034302

Halve grootte, 10 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 10 mm
Deksel voor bakken
2034311 / 2034321

2034303

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm
Deksel voor bakken
2064610 / 2064620 / 2064628

2064302
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Autoclaafmanden (stapelbaar)

Draadmanden

SS

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464581

Volledige grootte, 130 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 130 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464584

Volledige grootte, 150 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 150 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464585

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464582
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Hittebestendig en 
wasbaar tot op 

97 °C

Scandinavië, de leider op het gebied van gezondheidszorg, 
heeft de vereisten rondom de ontsmetting van bakken 
aangescherpt. 

Voorheen was continu reinigen tussen 70-85 °C en kort 
reinigen op 90 °C de norm. Tegenwoordig staat er in de 
nieuwe richtlijnen dat bakken gedesinfecteerd dienen 
te worden op een temperatuur tussen de 93-95 °C, ten 
behoeve van een hoger reinigingsniveau. Reguliere bakken 
van ABS-plastic zijn niet bestand tegen spoelcycli met een 
temperatuur boven de 85 °C voor een langdurige periode. 
Centrale sterilisatieafdelingen kunnen op die manier dus 
niet voldoen aan de nieuwe normen. Onze bakken met een 
hoge hittebestendigheid en van nog betere kwaliteit, zijn 
bestand tegen temperaturen tot 97 °C waardoor ze volledig 
klaar voor de toekomst zijn.

Door de felgroene kleur wijken de bakken af van andere 
bakken en zijn ze eenvoudig te herkennen.

Hittebestendige bakken 

De materiaaleigenschappen zijn afkomstig van onze leveranciers. Dit moet als richtlijn worden beschouwd en ScanModul® kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor fouten en omissies. Voor meer technische informatie kunt u direct contact opnemen met ScanModul® of met een van onze 
vertegenwoordigers.
*Vermijd hogere temperaturen en het langer laten achterblijven in wasmachines dan aangegeven in de bovenstaande afbeeldingen.

ABS

Materiaaleigenschappen:
Robuust, duurzaam en stootbestendig. 
Een gladde afwerking en een stabiel ontwerp

Temperatuur:
Max. continu + 97 °C*

Chemische tolerantie:
Bestand tegen sommige lichte zuren, basen, oliën en 
vetten. Vermijd oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Kenmerken

• Hittebestendig en 
wasbaar tot op 97 °C

• Perfecte reiniging 

• Hoogwaardige kwaliteit 

• Klaar voor de toekomst 

• ISO-modulair

• Felgroen
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Deksel van SMS

Bak van SMS

ABS

ABS

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064801

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034801

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064810

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034810

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064820

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034820
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De bakjes zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Instrumenten en andere artikelen kunnen in hun afzonderlijke 
bakjes worden bewaard, afhankelijk van de grootte ervan, zodat ze niet met andere artikelen worden verwisseld. De bakjes 
kunnen afzonderlijk worden verwijderd, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt vervangen. Net zoals de modules zijn de bakjes 
hittebestendig tot + 70 °C, en kortstondig tot + 90 °C.

Vooraf geconfi gureerde modulaire bakjes 

Modules van ABS met bakjes

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
9 bakjes van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-01

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 bakjes van 240 x 110 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-02

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
12 bakjes van 240 x 55 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-03

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm
4 bakjes van 340 x 110 x 100 mm
1 bakje van 340 x 55 x 100 mm

SM-SUB-04

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
3 bakjes van 550 x 110 x 50 mm

SM-SUB-05

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
12 bakjes van 120 x 110 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-06
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ABSModules van ABS met bakjes

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 bakjes van 550 x 55 x 70 mm

SM-SUB-07

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
1 bakjes van 340 x 55 x 50 mm
8 bakje van 240 x 55 x 50 mm
2 bakje van 240 x 110 x 50 mm

SM-SUB-08
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Bakjes van ABS

Modulaire bakjes

Bakjes van ABS – autoclaveerbaar, transparant

ABS

PC

Afmetingen Artikelnr.
Artikelnr. van bijbehorende 
verdeelstukken

50 x 50 x 45 mm, lichtgrijs 2162202

100 x 50 x 45 mm, lichtgrijs 2162204

120 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162210 2162207

170 x 75 x 50 mm, lichtgrijs 2162206 2162205

240 x 55 x 50 mm, lichtgrijs 2162220

240 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162212 2162207

240 x 110 x 50 mm, geel 2162212G 2162207

240 x 55 x 100 mm, lichtgrijs 2162222

240 x 110 x 100 mm, lichtgrijs 2162218 2162207

240 x 110 x 100 mm, geel 2162218G 2162207

340 x 55 x 50 mm, lichtgrijs 2162228

340 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162224 2162207

340 x 55 x 100 mm, lichtgrijs 2162230

340 x 110 x 100 mm, lichtgrijs 2162226 2162207

550 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162242 2162207

550 x 55 x 70 mm, lichtgrijs 2162240

850 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162244 2162207

Afmetingen Artikelnr.
Artikelnr. van bijbehorende 
verdeelstukken

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

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

340 x 110 x 50 mm, max. 125 °C 2162225 2162207
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Accessoires

PPO PPO

PC

Separaties en ophangrails voor bakjes
Afmetingen Artikelnr.

110 mm breed 2162207

Separaties en ophangrails voor bakjes
Afmetingen Artikelnr.

70 mm breed 2162205

Transparante deksels van PC voor 
bakjes
Afmetingen Artikelnr.

240 x 120 mm 2162215

240 x 120 mm met uitsnede 2162215F
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Vooraf geconfi gureerde bakken 
voor geneesmiddelen

Bakjes voor geneesmiddelen ABS/
PA

Bak van volledige grootte met gleuven 
voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 20 
compartimenten. Elk heeft 4 verzonken 
gaten voor medicijnbekers.

2862734

Bak van halve grootte met gleuven 
voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 300 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 8 
compartimenten. 
Elk compartiment heeft 4 verzonken 
gaten voor medicijnbekers.

2862704

Bak van halve grootte met bakje voor 
kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 300 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 15 
compartimenten. 

2862700
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Bakken met gleuven voor plaatsing

Bak met deksel voor geneesmiddelenvervoer

ABS

ABS

Bak van volledige grootte met 
gleuven voor plaatsing (labels van 
creditcardformaat), 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm 2862720

Secties voor 4 modulaire bakjes 
340 x 110 x 50 mm

2162224

Secties voor 4 modulaire bakjes 
340 x 110 x 100 mm

2162226

Bak van volledige grootte met 
geneesmiddelenhouder, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm 2862722

Geneesmiddelenhouder 2162206

Separaties voor geneesmiddelenhouder 
170 x 75 x 50 mm, 2 x 7 stuks. = 14 
bakjes per bak

2162205

Bak van volledige grootte met deksel 
voor geneesmiddelenvervoer, 
200 mm hoog 
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 200 mm 2064220

Deksel van 600 x 400 x 10 mm 2064201

Afdichtmechanisme, blauw, afzonderlijk 1964674

ScanModul® / Bakken, manden, planken 39

Ba
kk

en
, m

an
de

n,
 p

la
nk

en



UNI-doosjes

Inserts for medicine

ABS

UNI-doosjes met handgreep
Afmetingen Artikelnr.

340 x 80 x 70 mm 2862760

340 x 120 x 70 mm 2862758

UNI-doosjes met deksel
Afmetingen Artikelnr.

340 x 80 x 70 mm 2862760L

340 x 120 x 70 mm 2862758L

Separaties voor UNI-doosjes
Afmetingen Artikelnr.

80 mm 2862760L

80 mm overdwars 2862762

120 mm 2862758L

120 mm overdwars 2862759
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UNI-doosjes voor voorraadkasten

Accessoires

SS

ABS

Vergrendeling
Afmetingen Artikelnr.

Plaat van 80 x 65 x 25 mm met een gat 
erin voor het vergrendelen van doos 
en deksel.

1964806

Rail voor ophanging van UNI-doosjes
Afmetingen Artikelnr.

600 mm lang, grijs 2862763

Bak
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 stuks. 
UNI-doosje van 340 x 80 x 70 mm
(Labelgleuven van creditcardformaat)

2862724

Standaard
Omschrijving

Standaards zijn verkrijgbaar in verschillende versies. 
Ze kunnen ofwel worden ingevoerd in positie A, 
400 mm, of positie B, 600 mm. De weergegeven 
standaard is van positie B, 600 mm. 

UNI-doosjes moeten afzonderlijk worden besteld.

Afmetingen Artikelnr.

3 planken voor 18 UNI-doosjes 
600 x 400 x 350 mm

4180033

2 planken voor 12 UNI-doosjes
600 x 400 x 250 mm

4180032

1 plank voor 6 UNI-doosjes
600 x 400 x 150 mm

4180031
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Accessoires voor manden en bakken

PA PA

ABS

PA

Veiligheidsstops
Omschrijving Artikelnr.

Veiligheidsstops voor manden, 
tweedelig, blauw. Worden gebruikt 
om te voorkomen dat modules vallen 
wanneer ze volledig uit kasten, rekken 
of wagens worden geschoven. Voor 
gebruik met ScanModul®-zijpanelen.

1961870

T-stuk
Omschrijving Artikelnr.

Het T-stuk houdt de ‘afgebroken’ delen 
van de separaties op hun plaats.

2064266

Separatievergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Bevestiging voor verdeelstuk 2364259

Lijsthouder
Omschrijving Artikelnr.

DIN A4 zelfklevend 9019050

DIN A3 zelfklevend 9019051

DIN A4 magnetisch 9019052

DIN A5 magnetisch 9019053

Veiligheidssluitingen en afdichtpijlen
Omschrijving Artikelnr.

Veiligheidssluitingen voor dozen en 
deksels

1964680

Afdichtpijl, rood 1964675

Afdichtpijl, blauw 1964676
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ABS ABS

EP

Bodeminleg van volledige grootte
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor manden van 600 x 400 x 
100 mm

2364260

Geschikt voor manden van 600 x 400 x 
200 mm

2364261

Bodeminleg van halve grootte
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor manden van 300 x 400 x 
100 mm
en 300 x 400 x 200 mm

2334260

Wandrails
Omschrijving Artikelnr.

600 mm voor modules van 100 mm 
hoog, blauw.
Voor ophanging in een hoek

2064290

600 mm voor modules van 100 mm 
hoog, blauw.
Voor horizontale ophanging

2064292
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Label holders

Met het labelsysteem kunnen de 
opgeslagen producten duidelijk 
gemarkeerd worden. 
De labels kunnen op alle modules, 
manden en verdeelstukken worden 
aangebracht in elke fase van de 
toeleveringsketen.

Labelsysteem

PA

Kaarthouder zonder afdekking, 
verticaal
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, blauw

1961790

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, wit

1961700

Kaarthouder zonder afdekking, 
horizontaal
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte 
van 57 x 38 mm, blauw

1961795

Maximale kaartgrootte 
van 57 x 38 mm, wit

1961705

Kaarthouder zonder afdekking, 
gehoekte stand 
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, blauw

1961805

Kaarthouder met inbrenggleuf 
voor labels van creditcardformaat
Omschrijving Artikelnr.

Blauwe kaarthouder 1961810

Gerelateerde labels, 
creditcardformaat

Artikelnr.

85 x 54 mm rood 1961811

85 x 54 mm blauw 1961812

85 x 54 mm groen 1961813

85 x 54 mm wit 1961814

85 x 54 mm geel 1961817

85 x 54 mm doorzichtige 
afdekking 1961816
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PA/PC

Labeling accessories

ALU

Transparante hoes voor 
kaarthouder
Omschrijving Artikelnr.

Transparante hoes 1961804

Transparante hoes
Ruimte voor extra label op hoes

1961802

Voor labels met max. afmetingen van 57 x 38 mm

Aluminium profi el voor 
kaarthouders
Omschrijving Artikelnr.

Aluminium profi el voor 
kaarthouders, 355 mm 
voor kasten van type A

1964857 

Aluminium profi el voor 
kaarthouders, 555 mm 
voor kasten van type B

1964858 

Eindstop voor klemhouder 1964851  

Centrale ondersteuning 
aanbevolen wanneer de lengte 
meer dan 1000 mm is

1964852   

Verkrijgbaar in andere lengten.

Gerelateerde kaart voor 
kaarthouder

Artikelnr.

55 x 38 x 0,5 mm 
wit

1961825

Montagestrip voor kaarten - 
zelfklevend
Omschrijving Artikelnr.

Lengte 330 mm, hoogte 28 mm, 
voor kastbreedtes tot 400 mm

1961821 

Lengte 550 mm, hoogte 28 mm, 
voor kastbreedtes tot 600 mm

1961822 

Lengte 1000 mm, hoogte 28 mm 1961824  

PVC
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Handgrepen op modules die in 
ScanCell®-wagens, open stalen 
wagens, vervoerswagens of kasten 
worden aangebracht.

Het innovatieve en intelligente SCANslide-systeem 
vereenvoudigt het voorraadbeheer van producten 
en verbruiksartikelen, zowel wanneer het NoCount®-
bevoorradingsprincipe van ScanModul wordt toegepast 
als wanneer gebruik wordt gemaakt van andere 
voorraadbeheermethoden op planken in planksystemen.

Door simpelweg de twee signaalzenders te verplaatsen 
en als gevolg daarvan de vrijgave van het RODE, GROENE 
of GELE signaalveld, wat voor de voorraadstatus van 
het artikel op voorraad staat, worden de behoefte aan 
bijbestelling en een evaluatie van de benodigdheden, die al 
heeft plaatsgevonden, weergegeven.

SCANslide is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en 
kan worden gebruikt in combinatie met ScanModul®-
labelklemmen en is bovendien zelfklevend.

Ordening
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SCANslide-systeem ABS

Vastklem-uitvoering
Afmetingen Artikelnr.

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

Zelfklevende uitvoering
Afmetingen Artikelnr.

41 x 32 x 6 mm 1961841

Bak van volledige grootte met 
bevestigingsdeel voor A4-
ophangdossiers
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 4180004

Bak van halve grootte met 
bevestigingsdeel voor A4-
ophangdossiers
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 4180006

Handgrepen met stop 400 mm
Afmetingen Artikelnr.

400 mm grijs 1961880

400 mm donkerblauw 1961881

400 mm geel 1961882

400 mm rood 1961883

400 mm groen 1961884

400 mm lichtblauw 1961885

Handgrepen met stop 600 mm
Afmetingen Artikelnr.

600 mm grijs 1961890

600 mm donkerblauw 1961891

600 mm geel 1961892

600 mm rood 1961893

600 mm groen 1961894

600 mm lichtblauw 1961895
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Muurpanelen en uitschuifbare rails

5 voornaamste kenmerken

• Gegoten injectiepaneel voor horizontaal 
bakje

• Voorzien van geïntegreerde stopfunctie

• Met dit paneel kunnen de modules 
worden uitgeschoven en gekanteld voor 
eenvoudigere toegang 

• Verwijderbare lastverlichtingswielen 
kunnen aan de voorste rand van het 
paneel worden bevestigd voor een 
veilige en eenvoudige verlenging van 
modules waarin zware producten zijn 
opgeslagen 

• Max. belasting van 20 kg per bakje

VarioTilt-paneel

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

1875 x 570 mm - set 18S41977

1125 x 570 mm - set 18S43907

1005 x 570 mm - set 18S43908

750 x 570 mm - set 18S42907

630 x 570 mm - set 49/18S42908

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

1875 x 570 mm - set 18S61977

1875 x 570 mm - set 18S63907

1875 x 570 mm - set 18S63908

1875 x 570 mm - set 18S62907

1875 x 570 mm - set 18S62908

520 x 370 mm - set 18S64097

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

520 x 270 mm - set 18S44908

VarioTilt-paneel – 1 stuk
Afmetingen Artikelnr.

375 x 570 mm 1870020

255 x 570 mm 1870022

145 x 570 mm 1870021

VarioTilt-paneel – 1 stuk
Afmetingen Artikelnr.

375 x 370 mm 1870010

255 x 370 mm 1870012

145 x 370 mm 1870011

VarioTilt-paneel voor muurkast
Afmetingen Artikelnr.

350 x 270 mm rechts 1870041

350 x 270 mm links 1870042

145 x 270 mm rechts 1870045

145 x 270 mm links 1870046
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Accessoirepanelen

Uitschuifbare rails en frames 

Uitschuifbare rails en geperforeerde rails 

Stopper
Omschrijving Artikelnr.

Stopper, blauw 1961870

Lastverlichtingswiel
Omschrijving Artikelnr.

Lastverlichtingswiel, 1 stuk   1869970

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg 600 mm 1867310

Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg 400 mm 1867303

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging 600 mm 1867321

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging 400 mm 1867302

Uitschuifbare rails (set) verlengbaar aan beide zijden voor geperforeerde rails 600 mm 1867298

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose 600 mm 78101063670

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose 400 mm 78101063666

Frame voor uitschuifbare rails 400 / 600 mm 1166060

Uitschuiff rame voor type A 600 mm 78101004060/01

Uitschuiff rame voor type B 400 mm 78101006040/01

Uitschuiff rame voor type D 400 mm, halve module 78101003040/01

Uitschuiff rame voor type B 450 mm 78101006040/02/S

Breedte van 420 mm/620 mm aan de binnenzijde noodzakelijk

Uitschuiff rame voor type A incl. uitschuifbare rails 600 mm 78102004060

Uitschuiff rame voor type B incl. uitschuifbare rails 400 mm 78102006040

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Geperforeerde rails, roestvrij staal 1900 mm 1864653

Geperforeerde rails, roestvrij staal 1550 mm 1864654

Geperforeerde rails, roestvrij staal 900 mm 1864655

Geperforeerde rails, roestvrij staal 650 mm 1864656

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 1900 mm 1864653/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 1550 mm 1864654/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 900 mm 1864655/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 650 mm 1864656/01

Planksteun voor geperforeerde rails 49102000
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Frames

Katheteropslag

ABS/
ALU

Katheterdooshouder
ALU

ABS

Frame met 4 rails voor ophanging 
van katheterhouders
Afmetingen Artikelnr.

400 x 600 mm 1867331

Frame met 6 rails voor ophanging 
van katheterhouders
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 mm 1867330

Katheterdooshouder in panelen 
voor VarioTilt en ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

485 mm hoog 1867710A

635 mm hoog 1867712A

785 mm hoog 1867714A

Katheterdooshouder in panelen 
voor VarioTilt en ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

485 mm hoog 1867710B

635 mm hoog 1867712B

785 mm hoog 1867714B

Katheterhouder
Afmetingen Artikelnr.

550 x 110 x 50 mm 1867372

850 x 110 x 50 mm 1867373

Katheterdoos met deksel en haak 
voor functierail voor ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

550 mm 1867372

850 mm 1867373
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Katheteropslag – ophanging

SS

Uitschuifframe met haken
Omschrijving

Uitschuifframe met haken om katheters op te hangen met flexibele, 
bevestigbare gepoedercoate haken.  
 
Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank.  
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden.

Afmetingen Uitschuifframe met 
haken

Flexibele 
haken

Artikelnr.

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 1 x 14 1867580

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 2 x 14 1867581

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 3 x 14 1867582

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 1 x 20 1867583

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 2 x 20 1867584

Afzonderlijke 
haak 1 1867589

Uitschuifframe met haken
Omschrijving

Uitschuifframe met haken voor het ophangen van katheters met vaste 
roestvrijstalen haken.

Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank.  
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden. 

Afmetingen Uitschuifframe met 
haken

Vaste haken Artikelnr.

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 1 x 14 1867590

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 2 x 14 1867591

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 3 x 14 1867592

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 1 x 20 1867593

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 2 x 20 1867594

EP
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De ScanModul®-katheterdoos biedt eenvoudig en fl exibel toegang tot de katheter, bijvoorbeeld 
rechtstreeks op de medische wagen. De doos is bovendien bijzonder fl exibel met betrekking 
tot de verdeling van het interieur en biedt daardoor een interessante uitbreiding van de 
standaard katheteropslag.

Katheterdoos

Deksel met 
scharnier, 
voor veilige en 
hygiënische opslag

Variabele 
scheiding voor 
verschillende 
katheters – 
eenvoudige en 
flexibele opslag
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Hygiënische opslag

De ScanModul®-katheterdoos voldoet aan de DIN 
58593-norm en biedt dus een praktische opslag 
van katheters. 
De doosafdekking garandeert maximale hygiëne en het 
is op elk moment eenvoudig om de doos te reinigen. 
Dankzij deze eigenschappen wordt een veilige en 
hygiënische opslag gegarandeerd en hij kan eenvoudig 
worden gereinigd met de meestgebruikte reinigings- en 
desinfectiemiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Eenvoudige toegang tot katheters op 
elk gewenst moment

In de ScanModul®-katheterdoos kunnen katheters 
van verschillende soorten en maten eenvoudig 
worden opgeslagen dankzij de verstelbare 
planken en de variabele interieurverdeling met 
verplaatsbare verdeelstukken.

De ScanModul®-katheterdoos kan op verschillende 
manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld rechtstreeks 
in de medische wagen of met behulp van muurrails. Er 
is geen gereedschap nodig voor de montage, die enkele 
seconden in beslag neemt.

Katheterdoos
Omschrijving

Achterzijde behuizing, deksel met scharnier, 
planken en onderzijde:

Zuiver plastic polyethyleen 
HDPE

Grijze behuizing aan de voorzijde (U-vormig): Plastic PMMA 

Transparant verdeelstuk interieur: Plastic PMMA, grijs

Afmetingen
Aantal 
verdeelstukken

Aantal 
compartimenten Artikelnr.

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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Voordelen:

• Eenvoudige en fl exibele hantering

• Veilige en hygiënische opslag

• Universeel gebruik, ook voor STE-eenheden

• 4 verschillende uitvoeringen

Opslag van steriele producten 

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Roestvrijstalen rasterbasis voor 
STE-containers in combinatie met 
uitschuifrails met maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, 
in STE-indeling, in hoge en basiskasten. 

De U-vormige roestvrijstalen rasterplanken voor STE-
containers worden op uitschuifrails geplaatst die zonder 
gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De 
uitschuifrails worden vastgeklikt in de geperforeerde rails.

Deze maasplanken kunnen ook in onze steunwand 
worden geplaatst.

Door stoppers te gebruiken, wordt vermeden dat de 
planken er ongewenst uitschuiven.

Uitvoering 1

Uitvoering 1 – opslag van steriele producten 
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen rasterbodem voor STE-container van 600 x 
400 mm voor uitschuifrails met maximale verlenging

2264505

Geperforeerde rails van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rails van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rails van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rails van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656
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Uitvoering 2

Uitvoering 2 – opslag van steriele producten 
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen plank van 600x400 mm voor uitschuifbare rails 
met maximale verlenging

49106677

Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Gesloten roestvrijstalen bodem in 
combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, in STE- 
en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De gesloten roest-
vrijstalen planken worden op uitschuifrails geplaatst die 
zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De 
uitschuifrails worden vastgeklikt in de geperforeerde rails.

Uitvoering 3

Uitvoering 3 – opslag van steriele producten
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen geperforeerde plank van 600x400 mm voor 
uitschuifrails met maximale verlenging

2264507

Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Gesloten roestvrijstalen bodem (geperfo-
reerd) in combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlen-
ging voor opslag van containers met steriele producten, in 
STE- en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De roest-
vrijstalen planken (geperforeerd) worden op uitschuifrails 
geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen 
worden versteld. De uitschuifrails worden vastgeklikt in de 
geperforeerde rails.
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Gesloten HPL bodem met vaste 
kern en verzonken greep onderin in 
combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, in STE- 
en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. 

De gesloten HPL planken met vaste kern en verzonken 
greep worden op uitschuifrails geplaatst die zonder 
gereedschap in hoogte verstelbaar zijn. De uitschuifrails 
worden in de geperforeerde rails geplaatst. De 
bijbehorende gaten om de planken op onze uitschuifrails 
met maximale verlenging te plaatsen zijn niet continu, 
waardoor het bovenoppervlak glad en daarom eenvoudig 
te reinigen is. Een verzonken greep op de onderzijde 
van de basis zorgt ervoor dat de planken makkelijker 
uitschuifbaar zijn.

Uitvoering 4

Opslag van steriele producten 

Uitvoering 4 – opslag van steriele producten

Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

HPL plank met vaste kern van 600 x 400 x 13mm 
met verzonken greep voor uitschuifrails met maximale 
verlenging

226405-S

Geperforeerde rail van 1900 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864654

Geperforeerde rail van 900 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864655

Geperforeerde rail van 650 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864656
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Onderdelen Artikelnr.

Dwarsbalk-muursegment VarioKipp van 375 x 570 mm 1870020

ABS mand van 600 x 400 x 100 mm 2364251

ABS verdeelstuk van 600 x 100 mm 2364254

ABS verdeelstuk van 400 x 100 mm 2364253

Stopper 1961870

Schuifroller 1869970

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg 1867310

Roestvrijstalen rasterbasis voor STE-containers, 600 x 400 mm met uitschuifrails met maximale verlenging 2264505

Bijbehorende afzonderlijke modulaire kasten of volledige kastsystemen van hout, plaatstaal of roestvrij staal op aanvraag.

Voorbeeld van module-uitrusting
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