HTM 71
Dulapuri pentru depozitare

Stomatologie
Sectorul medical
Laboratoare
Industria farmaceutică

Specialistul în soluții pentru produse
ETAPE NECESARE:
Principalii noștri reprezentanți în domeniul medico-sanitar vor începe prin evaluarea situației curente în
ceea ce privește stocurile deținute, valorificarea spațiilor și metodele de lucru. Ulterior fazelor de
consultare și evaluare, specialiștii noștri vor dezvolta un plan personalizat integral, bazat pe experiențele
noastre precedente în relația cu clienții, respectiv în sectorul serviciilor de sănătate.
Echipa noastră de experți vă oferă evaluarea gratuită a locației, precum și serviciile de planificare
corespunzătoare. Planurile de amplasare personalizate și reprezentările grafice tridimensionale pot fi
elaborate integral de către proiectanții noștri, inclusiv o enumerare detaliată a produselor Medstor
înscrise în oferta noastră.
De la o încăpere individuală și până la un spital complet, specialiștii noștri vor colabora permanent cu
reprezentanții dumneavoastră - de la începutul și până la finalizarea lucrării, respectiv până la instalarea
completă a articolelor dorite. Coordonatorul proiectului va colabora cu dumneavoastră pentru a se
asigura de faptul că produsele comandate vă sunt livrate în deplină conformitate cu specificațiile inițiale.
Echipele noastre de instalatori cu atestare CSCS se vor asigura că sistemele dumneavoastră sunt
perfect montate, curățate în mod optim și pregătite pentru a fi utilizate în siguranță.

Efecte asupra mediului
ANGAJAMENTUL NOSTRU:
În sectorul serviciilor de sănătate - Stamford Products Limited se angajează să reducă la minim impactul acțiunilor
sale asupra mediului, asigurând astfel protejarea şi consolidarea în mod optim a acestuia. Ca parte a planurilor
proprii de afaceri, compania noastră se obligă să respecte legislația relevantă aplicabilă, precum și principiile de
prevenire a poluării în timpul proiectării și etapelor operaționale.
Dispozițiile prevăzute de sistemul de management de mediu cu privire la reducerea, în general, a
efectelor asupra mediului includ următoarele aspecte:Conștientizarea și utilizarea unor tehnologii adecvate
Conservarea energiei și reducerea consumului de materiale în operațiunile desfășurate
Reutilizare în loc de casare
Încurajarea și promovarea reciclării și utilizarea materialelor reciclate și a celor reciclabile
Dezvoltarea produselor pentru a eficientiza utilizarea materialelor obţinute din resurse durabile
Stabilirea scopurilor și obiectivelor pentru determinarea și măsurarea aspectelor îmbunătățite.

Acreditări
ISO 3394: 2012
ISO 9001: 2008
BS8555: 2003
CHAS:
BPF

Ambalaje de transport complete/umplute și sarcini unitare
Sistemul de management al calității
Faza 1,2 și 3 - Sistemul de management de mediu
Schema de evaluare de către antreprenori a aspectelor legate
de sănătate și siguranță
Federaţia Britanică pentru Materiale Plastice

DECLARAȚIE DE GARANȚIE.
Sistemele de rafturi lungi & de mare
densitate de la Medstor beneficiază de o
garanție de 15 ani în cazul defectelor de
material și de manoperă imputabile
producătorului.
Containerele și separatoarele Medstor
sunt acoperite prin garanția oferită, în
funcție de specificațiile referitoare la
materialele folosite și de temperaturile
maxime și minime de funcționare:
ABS: 10 ani în intervalul cuprins între
minus 20°C și plus 70°C.
Policarbonat: 15 ani în intervalul cuprins
între minus 40°C și plus 120°C.

Protejarea produselor depozitate
SISTEMUL DE LOGISTICĂ: DEPOZITARE TĂVI ȘI SEPARATOARE
Extrem de puternice, robuste și fabricate din materiale ușoare, tăvile
și separatoarele Medstor sunt mai presus de toate concepute cu
scopul clar de a proteja integral conținutul acestora.

TAVĂ COMPACTĂ - 400mm x 300mm
TAVĂ TIP EURO - 600mm x 400mm
TĂVI DIN POLICARBONAT & ABS
ÎNĂLȚIMI DISPONIBILE 50mm, 100mm & 200mm
Tăvile pe care vi le oferim sunt recunoscute ca fiind cele mai bune din această
categorie.

Materialele conforme cu valorile înalte de temperatură din mașinile de
spălat sunt folosite pentru a ajuta la obținerea și păstrarea unor
suprafețe igienice în orice mediu de lucru.
Fanta simplă din separatoarele reconfigurabile permite
compartimentalizarea tăvilor la nivel de secunde - atât pe
lungime, cât și pe lățime - oferind o potrivire confortabilă și
sigură pentru toate elementele incluse.
TĂVI & SEPARATOARE DIN POLICARBONAT TRANSPARENT
Interval de temperaturi de funcţionare între -40ºC și +120ºC

SEPARATOARE
Disponibile în diverse dimensiuni (scurte sau lungi) pentru
a respecta întocmai specificațiile dumneavoastră

LATERALE DESCHISE
CU BAZĂ SOLIDĂ

LATERALE DESCHISE ȘI
BAZĂ DESCHISĂ

TĂVI & SEPARATOARE - ABS
Interval de temperaturi de funcţionare între -20ºC și +60ºC

ETICHETARE
Port-etichete și suport distinct pentru etichete de
dimensiuni uzuale sau înjumătățite (consultați
datele de identificare ale produsului)

LATERALE SOLIDE ȘI
BAZĂ SOLIDĂ

PROIECTATE ȘI FABRICATE DE MEDSTOR ÎN MAREA BRITANIE
Garanția controlului total asupra sistemelor și continuității produselor.

Identificarea produselor
NIMIC MAI SIMPLU - SISTEM DE PORT-ETICHETE DISPONIBIL PENTRU ETICHETE
DE DIMENSIUNI UZUALE SAU ÎNJUMĂTĂȚITE
Probabil cel mai important aspect pentru gestionarea eficientă a materialelor este
identificarea și recunoașterea în mod clar a produselor.
Este disponibilă o gamă variată de dimensiuni care se integrează perfect atât pe orizontală
cât și pe verticală - în cazul părților frontale, dar și al separatoarelor pentru tăvi. E disponibilă
o gamă variată de dimensiuni și opțiuni cromatice.

TOTUL COMBINAT CU TEHNOLOGIA RFID DUAL BIN
Pentru un control total al tuturor nivelurilor stocurilor.

ÎMBINĂRI ÎN FORMĂ DE ‘T’
Utilizate cu separatoare de
completare care să poată susține
în siguranță capătul liber

SMARTKANBAN CU RFID
Sistemul de management al materialelor,
prin intermediul tehnologiilor IT și al
creării codurilor de bare, folosește
sistemul Medstor de etichetare și
depozitare a produselor pentru a ajuta la
controlul stocurilor prin intermediul
sistemului încercat și testat ‘Dual bin’.
Vă rugăm să contactați departamentul de
vânzări pentru informații suplimentare

Dulapuri HTM 71
Capacitate 45kg

Înclinație 25º

ȘINE ȘI OPRITOARE
Fac posibilă înclinarea tăvilor la 25º.

ȘINE TELESCOPICE
Se bazează pe forța și rezistența tăvilor
Medstor.

Pereți compartimentare

Parte superioară
înclinată

Înclinație 45º

SERTARE CU UNGHI DE
DESCHIDERE DE 45˚
Glisare / Înclinare sigură și fără
probleme pentru identificarea rapidă
și facilă a produselor depozitate.

PEREȚI DE COMPARTIMENTARE SAU CU
PARTE SUPERIOARĂ ÎNCLINATĂ
Igienă optimă. Reducerea semnificativă a
necesității spălării și curățării.

PROIECTATE ȘI FABRICATE DE MEDSTOR ÎN MAREA BRITANIE
Garanția controlului total asupra sistemelor și continuității produselor.
Fabricate din plăci de calitate superioară, aceste dulapuri robuste reprezintă garanția soluțiilor
optime de economisire a spaţiului de depozitare, fiind echipate integral cu căptuşeli mobile și
opritoare - cu scopul de a preveni orice situație de extragere accidentală a tăvilor.

AUTONOME OR CU FIXARE PE PERETE
GAMĂ VARIATĂ DE CULORI
ECHIPATE CU SUPORTURI REZISTENTE LA IMPACT
GAMĂ VARIATĂ DE UȘI ȘI OPȚIUNI DE SECURITATE

SERVICIUL DE LIBERĂ PLANIFICARE
Pentru îndeplinirea condițiilor - simple sau complexe - specifice proiectului dumneavoastră,
vă stă acum la dispoziție întreaga noastră echipă de designeri cu experiență vastă în
proiectarea şi dezvoltarea de reprezentări grafice bi- şi tridimensionale.

Dulapuri fără uși
Dulapurile de depozitare cu partea frontală deschisă garantează
accesul direct al utilizatorilor la tăvile vizate, economisind implicit
timpul alocat în mod normal acțiunilor de identificare a stocurilor.

ECHIPATE CU SUPORTURI REZISTENTE LA IMPACT
STOCURILE LIPSĂ NU MAI SUNT UN IMPEDIMENT
LOCALIZARE RAPIDĂ ȘI SIGURĂ A PRODUSELOR

FIXARE PE PERETE
455W x 376D
Cod
650H
M3465
700H
M3470
750H
M3475

FIXARE PE PERETE
655W x 376D
Cod
650H
M3665
700H
M3670
750H
M3675

UNITATE SUPERIOARĂ
455W x 658D
Cod
1200H
M4612

UNITATE SUPERIOARĂ
655W x 458D
Cod
1200H
M6412

UNITATE
INFERIOARĂ
455W x 658D
860H
870H
900H

Cod
M4686
M4687
M4609

UNITATE
INFERIOARĂ
655W x 458D
860H
870H
900H

Cod
M6486
M6487
M6409

SERVICII DE PRODUCȚIE PERSONALIZATĂ
Putem produce inclusiv unități de dimensiuni personalizate în funcție de
specificații - toate fabricate în Marea Britanie și instalate, respectiv montate
de către echipele noastre de profesioniști.

AUTONOME
455W x 658D Cod
1700H
M4617

AUTONOME
655W x 458D
1700H

Cod
M6417

AUTONOME
455W x 658D Cod
2100H
M4621

AUTONOME
655W x 458D
2100H

Cod
M6421

(sus) DEPOZIT PRINCIPAL – PROIECT DE AMENAJARE:
Utilizare atât ca zonă de depozitare pentru orice volum
mare de materiale, cât și ca unități individuale de depozitare
în cadrul unităților spitalicești. Acest proiect a fost realizat
fără a întrerupe în vreun fel activitatea personalului sau a
vizitatorilor.

(stânga) SECȚII MEDICALE – SPAȚIU DE DEPOZITARE:
Dulapurile cu tăvi de depozitare bine delimitate ușurează acum
munca personalului din domeniul medical, făcând posibilă o
referențiere vizuală rapidă și clară.

SECȚIA DE URGENȚE MINORE
Combinații de dulapuri pentru materiale medicale – garanția depozitării discrete.

Aplicabilitate în orice departament
DULAPURI – BAZĂ PENTRU DEPOZITARE FARMACEUTICA
Suprafețele superioare de lucru sunt combinate acum cu părțile
inferioare pentru a garanta caracterul multifuncțional al
ansamblului.

UTILITĂȚI CURATE
Toate unitățile prevăzute cu astfel de
tăvi sunt compatibile cu cărucioarele și
echipamentele pentru secţiile de spitale.

CENTRE MEDICALE DE TRATAMENT
AMBULATOR (DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE
SĂNĂTATE)
Aspectul impecabil al sălilor de tratament.

SECURITATE
De la sisteme digitale de blocare
până la serii de câte 10 încuietori.

BALAMALE:
Balamale de calitate superioară,
extensibile la 270º, fiabile și cu
adaptabilitate testată indiferent de
mediul de lucru.

TIPURI DE MÂNERE:
Solicitați specificaţiile tehnice
corespunzătoare mânerelor
din întreaga gamă
disponibilă.
OPȚIUNI DISPONIBILE
PENTRU SUPRAFAȚĂ:

Produse laminate la
presiune înaltă
Suprafeţe solide
Corian / Staron
Interior solid / Trespa

LUNGIMI:
Dimensiuni de până la
3000mm fără îmbinări - ca
standard (lungimi mai mari
sunt disponibile la cerere).

Suprafețe superioare de lucru
perfect adaptate și integrate
NIVEL RIDICAT DE PERFORMANȚĂ
ANDURANȚĂ / REZISTENȚĂ LA IMPACT
INFLAMABILITATE SCĂZUTĂ- IGNIFUGE
GRAD REDUS DE DEZVOLTARE A BACTERIILOR, MUCEGAIURILOR
ȘI A CIUPERCILOR DE MUCEGAI
Utilizare în spații care presupun o rezistență chimică sporită.
Grosime standard disponibilă de 28 sau 38mm, cu muchii șanfrenate.

ADÂNCIMI:
Suprafețe superioare de lucru HTM 71 tip
standard, duble, de 510, 610 și 710mm. (există și
alte caracteristici disponibile).

NUANȚE ÎNCHISE
Vă oferim finisaje moderne, în nuanțe
de culori cât se poate de variate.

Dulapuri cu uși
Dulapuri proiectate pentru a oferi soluții complete de depozitare,
precum și un nivel ridicat de organizare. Produsele noastre fac ca
totul să devină accesibil și ușor de utilizat.

PRODUSE LAMINATE LA PRESIUNE ÎNALTĂ
O suprafață igienică atât durabilă, cât și extrem de
rezistentă la utilizare.

ECHIPATE CU SUPORTURI REZISTENTE LA IMPACT
GARANTEAZĂ SOLUȚII ERGONOMICE IDEALE ȘI UN
MEDIU DE LUCRU SIGUR ŞI IGIENIC

POLICARBONAT
Uși transparente, fără vibrații, cu 100% grad
de vizibilitate (pentru obturatoarele de tip
roller vă rugăm să consultați detaliile de la
pagina următoare).

MDF
Opțiune ex-stock - expediere rapidă.

Precizări suplimentare

SPECIFICAȚI SENSUL DE DESCHIDERE A UȘII (DREAPTA/STÂNGA). VĂ RUGĂM SĂ
INDICAȚI ÎN COD INIȚIALELE S SAU D ÎN MOMENTUL PLASĂRII COMENZII

MONTAJ PE PERETE

MONTAJ PE PERETE

455W x 394D
650H
700H
750H

655W x 394D
650H
700H
750H

Cod
M3465L/R
M3470L/R
M3475L/R

UNITATE INFERIOARĂ
455W x 676D
Cod
860H
M4686L/R
870H
M4687L/R
900H
M4609L/R

Cod
M3665L/R
M3670L/R
M3675L/R

UNITATE INFERIOARĂ
655W x 476D
Cod
860H
M6486L/R
870H
M6487L/R
900H
M6409L/R

SERVICII DE PRODUCȚIE PERSONALIZATĂ
Putem produce inclusiv unități de dimensiuni personalizate în funcție de
specificații - toate fabricate în Marea Britanie și instalate, respectiv montate
de către echipele noastre de profesioniști.

AUTONOME
455W x 676D Cod
1700H
M4617L/R

AUTONOME
655W x 476D
1700H

Cod
M6417L/R

AUTONOME
455W x 676D Cod
2100H
M4621L/R

AUTONOME
655W x 476D
2100H

Cod
M6421L/R

SIGURANȚĂ GARANTATĂ
Diverse mărimi de seifuri CD opționale sunt disponibile
pentru a asigura compatibilitatea cu dulapurile Medstor
pentru material medical.

GESTIONAREA NIVELURILOR STOCURILOR:
Dulapuri cu șine telescopice prevăzute cu sistem de
etichetare a tăvilor cu suport distinct pentru etichete.

SIGURANȚĂ GARANTATĂ
Integrarea elementelor de siguranță în dulapurile de depozitare
Medstor HTM 71 asigură o protecție suplimentară.

CODURI PENTRU ACCES SECURIZAT
Dispozitivele cu tastatură electronică oferă o
alternativă la încuietorile și cheile clasice.

Obturatoare tip roller
Ușile cu obturatoare verticale de tip roller sunt
montate în ansamblul de la nivelul corpului de
dulapuri.
ECHIPATE CU SUPORTURI REZISTENTE LA IMPACT
OPȚIUNE DE BLOCARE ELECTRONICĂ SAU CU CHEIE
PUTEȚI DEPOZITA ȘI OBIECTE DE MARE VALOARE

Economisirea spaţiului de depozitare
OBTURATOARE DIN MATERIALE UȘOARE
Soluția ideală în cazul produselor utilizate frecvent în zone
aglomerate, cu spațiu limitat de depozitare.

FIXARE PE PERETE
471W x 396D
Cod
650H
M3565
700H
M3570
750H
M3575

UNITATE SUPERIOARĂ

471W x 678D
1200H

Cod
M5712

UNITATE INFERIOARĂ

471W x 678D
860H
870H
900H

Cod
M5786
M5787
M5709

FIXARE PE PERETE
671W x 396D
Cod
650H
M3765
700H
M3770
750H
M3775

OBTURATOARELE DE TIP ROLLER
Totul se închide și se deschide acum cu mare
precizie și ușurință.

SERVICII DE PRODUCȚIE PERSONALIZATĂ
Putem produce inclusiv unități de dimensiuni personalizate în funcție de specificații - toate
fabricate în Marea Britanie și instalate, respectiv montate de către echipele noastre de
profesioniști.

UNITATE SUPERIOARĂ
671W x 478D
Cod
1200H
M7512

UNITATE INFERIOARĂ
671W x 478D
Cod
860H
M7586
870H
M7587
900H
M7509

AUTONOME
471 W x 678 D Cod
1700H
M5717

AUTONOME
671 W x 478 D Cod
1700H
M7517

AUTONOME
471 W x 678 D Cod
2100H
M5721

AUTONOME
671 W x 478 D Cod
2100H
M7521

Sistem de securitate
ILOQ K10S – CHEIA INTELIGENTĂ CODIFICATĂ
iLOQ K10S este o cheie electronică fără baterie protejată
împotriva copierii prin criptare de tip SHA-1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Robustă and durabilă – până la -40°C.
Depozitare flexibilă și livrare rapidă.
Drepturile de acces sunt programate direct în cheia utilizată.
Nu este necesar să programați încuietorile .
Depturile de acces nu mai sunt valabile după înapoierea cheii.
Cheia poate fi reutilizată fără limită de timp.
Introducerea unei chei noi poate elimina drepturile de acces ale
cheii precedente.
Cheile nu pot fi copiate.
ILOQ S10 – MANAGEMENT INTELIGENT DE BLOCARE - DEBLOCARE
Serviciul iLOQ S10 pentru managementul de blocare - deblocare este un software
uşor de utilizat pentru gestionarea în siguranță a încuietorilor și cheilor iLOQ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definirea și limitarea drepturilor de acces.
Includerea pe lista neagră a tuturor cheilor declarate pierdute.
Verificarea și raportarea evidențelor de auditare.
Administrarea descentralizată a locaţiilor.
Capacitate de a funcționa 24/7 via Internet cu importante beneficii, ca urmare a adoptării
unui model de business de tip Software as a Service (SaaS).
Instalare simplă și rapidă.
Stocare sigură a datelor și copiere de siguranţă a acestora.
Actualizări automate de software.
Informații actualizate în orice moment

Alegerea culorilor
SELECTAREA RAPIDĂ A OPȚIUNILOR CROMATICE:
Dată fiind variabilitatea caracteristică procesului de
imprimare, culorile pot fi ușor diferite în comparație cu
produsul actual.

GRI DESCHIS

ALB

OPȚIUNI CROMATICE: (puse la dispoziție de o serie de furnizori de plăci)
Vă recomandăm să solicitați broșura noastră pentru paletarul complet de culori.
B070
Blanc Megève

C049
Cactus

B048
Bleu Oslo

J018 Jaune
Gouache

P060
Parme

C017
Coquille d’Œuf

R001
Rouge Mephisto

F055
Figue
MODEL PENTRU SPITALE DE COPII:
Poate fi chiar distractiv! Amestecați cu încredere culori vii și luminoase pentru a
obține spații unice și plăcute.

OPȚIUNI DISPONIBILE PENTRU TEXTURA LEMNULUI: (puse la dispoziție de o serie de furnizori de plăci)
Vă recomandăm să solicitați broșura noastră completă de eșantioane de lemn.
B100
Banian Blanchi

C004

C139

D018

Charme d’Amboise Chêne Camarguais Chêne de Meymac

C104

F013

F011

Cœur de Pommier

Fruitier Naturel

Fruitier Ambré

EȘANTIOANE DE LEMN:
Dată fiind variabilitatea caracteristică procesului de imprimare, culorile pot fi ușor diferite
în comparație cu produsul final. Eșantioanele de lemn sunt disponibile la cerere.

Marea Britanie:

Irlanda:

Bayley Street, Stalybridge, Cheshire, SK15 1QQ.

Unit 120, Grange Hill, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13.

Tel: 0161 330 5577 Fax: 0161 330 5576

Tel: 01 839 3596 Fax: 01 839 3468

Site Web: www.medstor.co.uk e-mail: health@medstor.co.uk

Site Web: www.medstor.ie e-mail: sales@medstor.ie

Reprezentant unic pentru România și Bulgaria:
Kapamed International SRL
Str. Moș Ion Roată, Nr.1, Cluj-Napoca, România, 400397
Tel./Fax: +4(0)264.550.577
E-mail: office@kapamed.ro
Website: www.kapamed.ro

