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HECO-01/EQ2
Desinfectie standaard HECO-01/EQ2 bestaat uit:
-  Desinfectie standaard HECO-01
-  Frame: stevig stalen wit geëpoxeerd onderstel  
 met staander uit alu poeder
 gecoat profiel voorzien van diverse accessoires:
-  RVS houder voor desinfectie vloeistof  
 verstelbaar in hoogte van 90-210mm
-  Excl. vloeistof (dient apart bij besteld te worden)
-  Handschoenhouder
-  Houder voor afvalzak
-  Deksel voor afvalzakhouder
-  Informatie bordhouder
-  informatieposter A3

Afmeting : 500x460x1600 mm

HECO-01/EQ1
Desinfectie standaard HECO-01 bestaat uit:  
-  Desinfectie standaard HECO-01
-  Frame: stevig stalen, wit geëpoxeerd onderstel  
 met staander uit alu poeder gecoat profiel
 voorzien van diverse accessoires:
-  RVS houder voor desinfectie vloeistof  
 verstelbaar in hoogte van 90-210mm
-  Excl. vloeistof (dient apart bij besteld te worden)
-  Handschoenhouder
-  Drip plateau
-  Informatie bord houder
-  informatieposter A3

Afmeting: 500x460x1600 dm
HECO-01/EQ1

HECO-01/EQ2
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Antivirus scherm uit slagvast plexi glas

Deze schermen geven bescherming tegen  
rondzwevend vocht en spetters.
Het voorkomt direct contact met de klant/  
patiënt en minimaliseert op deze wijze het  
gevaar van besmetiing.

De schermen kunnen gemonteerd worden  
op bestaande werkbladen of voorzien van  
een speciale klem tijdelijk op een blad  
gemonteerd worden.

HPX-01B (70-30)
Scherm bestaat uit een geanodiseerd alu 
gepoedercoat profiel voorzien van 4mm dik  
slagvast plexiglas (Polycarbonaat).

Opstellingen
1. Frontscherm met verwijderbaar paneel
2. Vast paneel

Afmetingen:
hoogte frame: 700mm
hoogte polycarbonaat: 550mm

Op aanvraag kunnen maatvoering  
en indeling gewijzigd worden.

HPX-01U (70-30)
Scherm bestaat uit een geanodiseerd alu 
gepoedercoat profiel voorzien van 4mm dik  
slagvast plexiglas (Polycarbonaat).

Afmetingen:
hoogte frame: 700mm
hoogte polycarbonaat: 550mm 
diepte: 350mm

Op aanvraag kunnen maatvoering  
en indeling gewijzigd worden.

MEER VARIATIES MOGELIJK ZIE PRIJSLIJST

Scherm voorzien van verstelbare klemmen.

HPX-01B (70-30)

HPX-01U (70-30)


