HTM 71
Sisteme de rafturi lungi & de mare densitate

Depozitare, logistică și gestionarea
produselor în sectorul serviciilor de sănătate

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.

SISTEME DE RAFTURI DE MARE DENSITATE
O alternativă simplă la dulapurile de depozitare
– totul pentru economisirea eficientă a spaţiului.
SISTEME DE RAFTURI LUNGI
Ansambluri de depozitare de mare capacitate, care pot fi combinate
cu ușurință, rezultând astfel o multitudine de configurații.

Rezistența & flexibilitatea
structurală
SISTEME DE RAFTURI DE MARE DENSITATE
Acest sistem de rafturi complet ajustabile asigură posibilitatea de a
reconfigura produsele depozitate - cu ajutorul unei serii de montanți de capăt
anteperforați la 65mm. Șinele telescopice din PVC, cu cârlig sau din metal,
sunt folosite în combinație cu tăvile și separatoarele Medstor pentru a
completa în mod optim acest sistem versatil de depozitare.
SISTEME DE RAFTURI LUNGI
Unitățile verticale, alături de rafturile lungi confecționate din oțel inoxidabil,
garantează depozitarea în vrac a unor cantități de până la 250Kg / raft. Aveți
acum posibilitatea de a alege între roți mobile sau roți fixate pe extremitățile
cadrului - asigurând, în același timp flexibilitatea suplimentară atât de necesară.

SERVICII DE 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.

LOCAȚIE FARMACEUTICĂ:
5 ansambluri / locație

Amprente pentru orice dimensiuni

MAGAZIN DE ECHIPAMENTE:
Plan cu 26 ansambluri cu structuri de tip spate la spate

SPITAL – DEPARTAMENT DE PRODUSE STERILE:
Zonă mare de depozitare, amplasată central în unități spitalicești

Spații de lucru generoase & eficiență garantată
DEPOZITARE MULTIFUNCȚIONALĂ ADAPTATĂ PERFECT LA LOCAȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Sistemele de rafturi lungi & de mare densitate pot funcționa atât ca
ansambluri de sine stătătoare, cât și interconectate, pentru a garanta
o depozitare autonomă sau mobilă.
CONTROLUL INFECȚIILOR
Toate materialele utilizate la realizarea ambelor game de unități de depozitare sunt
concepute special pentru a garanta suprafețe netede și ușor de igienizat.

Caracteristici suplimentare
EXTREMITĂȚI MOBILE ALE CADRULUI:
Rotilele robuste pentru blocare, de 75mm, confecționate din nailon și fixate pe
montanții de capăt, garantează manevrabilitatea optimă în cazul ambelor sisteme.

Produse- Date de identificare
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.
REGLARE ÎN ÎNĂLŢIME
Fiecare ansamblu de depozitare este prevăzut cu picioare
reglabile – aspect ce garantează echilibrarea perfectă a rafturilor și
a tăvilor în cazul suprafeţelor de pardoseală neuniforme.

TOTUL COMBINAT CU TEHNOLOGIA RFID DUAL BIN
Pentru a avea controlul integral asupra nivelului
stocurilor de produse.

Tăvi & Separatoare
SISTEMUL LOGISTIC: DEPOZITARE TĂVI ȘI SEPARATOARE
Extrem de puternice, robuste și ușoare, tăvile și separatoarele
Medstor sunt mai presus de toate concepute cu scopul clar de a
proteja integral conținutul acestora.
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.

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.

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 articolele.
CONSULTAȚI DETALIILE DIN PAGINA URMĂTOARE
PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE REFERITOARE LA
CODURILE PRODUSELOR
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 cerințele dumneavoastră.

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

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

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

SMARTKANBAN CU TEHNOLOGIE RFID
Un sistem de gestionare a materialelor bazat pe
tehnologii IT și coduri de bare este utilizat de
sistemul Medstor de etichetare și sistemul de
depozitare de mare densitate, oferind astfel cea
mai bună platformă pentru punerea în aplicare a
tehnologiei Dual Bin de management al
stocurilor.
LATERALE
DESCHISE CU
BAZĂ SOLIDĂ

LATERALE
DESCHISE CU
BAZĂ DESCHISĂ

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

LATERALE
SOLIDE ȘI BAZĂ
SOLIDĂ

Contactați departamentul de vânzări pentru
informații suplimentare.

EXEMPLE PRACTICE:
EF401 Unitate Starter
HD401 Ansamblu de mare densitate

ȘINE UNGHIULARE LA 25°
Susțin tava în siguranță – în poziția închis, permițând
glisarea fără probleme a acesteia.

ȘINĂ TELESCOPICĂ
Glisare pe rulmenți cu bilă din oțel inoxidabil ce
facilitează extragerea totală, progresivă și fără
impedimente a tăvilor Medstor. Închiderea silențioasă
garantată de tehnologia anti-răsturnare “ANTIINCLINARE” asigură protejarea întregului conținut și
garantează siguranța și securitatea utilizatorilor.

Sisteme de rafturi de mare densitate

Principiul de funcționare
Fiecare rulare / secțiune necesită un Set starter/Extremitate cadru cu adâncime de
467mm sau 667mm. Adăugați un set suplimentar de mare densitate pentru fiecare
ansamblu suplimentar necesar și montat ulterior.
Adăugați și setul de șine pentru tăvi (fiecare set conține 2 șine care să poată susține în
siguranță 1 tavă).

UTILIZEAZĂ SISTEMUL MEDSOR DE TĂVI DE DEPOZITARE
CASETĂ PĂTRATĂ - SECȚIUNE DE 30mm
INSTALARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ, FĂRĂ ACCESORII SUPLIMENTARE
UNITĂȚI MOBILE 467mm sau 667mm
STATICE SAU MOBILE
GAMĂ VARIATĂ DE FINISAJE ȘI CULORI
SISTEME RAFTURI ADÂNCI - DENSITATE MARE - 467mm
Statice

Mobile

EF401
HD401

MEF401
MHD401

Descriere

30
643

Set suplimentar de mare
densitate

467
467

SET STARTER/EXTREMITATE CADRU

SET SUPLIMENTAR DE MARE DENSITATE

Adâncime de 467mm sau 667mm
Opțiuni disponibile: mobil sau static

Include montanții de capăt cu elementele
de conectare orizontale încorporate

SETURI DE ȘINE

lățime(mm) adâncime(mm) înălțime(mm)

Set starter – Extremitate cadru

ȘINE ORIZONTALE
Sistem eficient de opritoare pentru a garanta
siguranța coșurilor și a preveni ieșirea accidentală a
acestora în exterior.

Telescopice
Orizontale
Unghiulare

2130
2130

SETURI DE ȘINE - TĂVI PENTRU SISTEME DE 467mm
Unghiulare Orizontale Telescopice
M674-1

M673-1

T673-1

SISTEME RAFTURI ADÂNCI - DENSITATE MARE - 667mm
Statice

Mobile

EF601
HD601

MEF601
MHD601

Descriere

lățime(mm) adâncime(mm) înălțime(mm)

Set starter – Extremitate cadru

Set suplimentar de mare
densitate

30
443

667
667

2130
2130

SETURI DE ȘINE - TĂVI PENTRU SISTEME DE 667mm
Unghiulare
M676-1

Orizontale Telescopice
M675-1

T676-1

OPȚIUNI DISPONIBILE PENTRU TĂVI
Alegerea dimensiunilor, materialelor, separatoarelor și etichetelor

Combinații
INTEGRAREA PRODUSULUI:
Sistemul de rafturi lungi & de mare densitate
interacționează pentru a genera zone de depozitare
personalizate pentru toate tipurile de produse.

EXEMPLE PRACTICE:
EF401 Unitate Starter
HD401 Ansamblu de mare densitate
LS401 Ansamblu cu deschidere mare

Tăvi & Separatoare
10/15 ANI GARANȚIE - UTILIZARE PE SCARĂ LARGĂ ÎN SECTORUL MEDICO-SANITAR
ÎNCORPORATE ÎN SISTEME DE RAFTURI DE MARE DENSITATE CU ȘINE TURNATE SUB PRESIUNE
ÎN POLICARBONAT TRANSPARENT DUR SAU ABS GRI
CAPACITATE MARE 50mm,100mm SI 200mm
CONSULTAȚI DETALIILE DIN PAGINA ANTERIOARĂ PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

CODURI TĂVI

l(mm)

A(mm)

H(mm) Laterale
deschise cu
bază solidă

Laterale
deschise și
bază deschisă

Laterale solide
și bază solidă

CODURI TĂVI POLICARBONAT
600
600
600

400
400
400

50
100
200

M1601
M1602

M1651
-

Laterale
deschise cu
bază solidă

Laterale
Laterale solide
deschise și bază și bază solidă
deschisă

CODURI TĂVI ABS
M1605
M1611
M1612

M0601
M0602

M0651
-

M0605
M0611
M0612

CODURI SEPARATOARE
PENTRU ELEMENTE Scurte 400mm

Lungi 600mm

CODURI SEPARATOARE DIN POLICARBONAT
Tavă înaltă 50mm
Tavă înaltă 100mm
Tavă înaltă 200mm

M1645
M1641
M1642

M1665
M1661
M1662

ÎMBINĂRI ÎN FORMĂ DE ‘T’ - Cod F112
Pentru separatoare de completare 30x30x30

Pentru elemente Scurte

400mm

Lungi 600mm

CODURI SEPARATOARE ABS
Tavă înaltă 50mm
Tavă înaltă 100mm
Tavă înaltă 200mm

M0645
M0641
M0642

M0665
M0661
M0662

Sisteme de rafturi lungi
CASETĂ PĂTRATĂ - SECȚIUNE DE 30mm
INSTALARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ, FĂRĂ ACCESORII SUPLIMENTARE
UNITĂȚI ADÂNCI 467mm sau 667mm
STATICE SAU MOBILE
GAMĂ VARIATĂ DE CULORI PENTRU FINISAJE

Principiul de funcționare
Fiecare rulare / secțiune necesită un Set starter–Extremitate cadru cu
adâncime de 467mm sau 667mm. Se adaugă numerele rafturilor în spațiile
special alocate de pe setul de rafturi cu deschidere mare.
Finalizați cu un ansamblu de capăt cu deschidere mare, pentru a putea
determina cantitatea corectă ce urmează a fi depozitată.
250Kg - GREUTATE MAXIMĂ SUPORTATĂ DE ÎNTREG RAFTUL
Rafturi ușor de reglat, poziționate pe suporturi suspendate pentru colţuri fixate în montanții de capăt anteperforați și garantând astfel reglaje rapide,
fără alte bolțuri și șuruburi.
CONTROLUL PRODUSELOR
Aveți posibilitatea de a alege între rafturile frontale perforate care sunt
pregătite pentru a încorpora sistemul nostru de etichetare a materialelor
sau kit-ul frontal solid.

GESTIONAREA NIVELURILOR STOCURILOR:
Sistem transparent și clar de etichetare
distinctă a rafturilor inclus în design-ul
aferent seturilor de rafturi.

OPȚIUNI DISPONIBILE PENTRU CADRE

SET STARTER – EXTREMITATE CADRU

SET SUPLIMENTAR - OPȚIUNE CU DESCHIDE MARE

Statice Mobile

Adâncime de 467mm sau 667mm
Opțiuni disponibile: mobil sau static.

Include montanții de capăt cu conectori
orizontali încorporați.

Descriere

Lățime(mm) adâncime(mm) înălțime(mm)

SISTEME RAFTURI ADÂNCI – CU DESCHIDERE MARE - 467mm
EF401
LS401

MEF401
MLS401

Set starter – Extremitate cadru
Set suplimentar
- opțiune cu deschide mare

30

467

2130

970

467

2130

SISTEME RAFTURI ADÂNCI – CU DESCHIDERE MARE - 667mm
EF601 MEF601
LS601 MLS601

Set starter – Extremitate cadru
Set suplimentar - opțiune cu
deschide mare

30
970

667
667

2130
2130

OPȚIUNI DISPONIBILE PENTRU SETURILE DE RAFTURI
Solide perforată
Descriere
Lățime(mm) adâncime(mm) înălțime(mm)
față
RAFT – ADÂNCIME 467mm
M692-1

M692-9

1 raft cu guseuri de susţinere 940

465

30/60

665

30/60

RAFT – ADÂNCIME 667mm
M690-1

M690-9

1 raft cu guseuri de susţinere 940

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ANSAMBLUL CU DESCHIDERE MARE
POATE FI COMBINAT CU ANSAMBLUL DE MARE DENSITATE

SET DE RAFTURI CU DESCHIDERE MARE
Conține 1 raft cu 4 guseuri de susţinere reglabile.

EXEMPLE PRACTICE:
EF601 Set Starter
LS601 Set suplimentar - opțiune cu deschide mare

Combinații
INTEGRAREA PRODUSULUI:
Combinarea polițelor de mare densitate cu
cele cu deschidere mare generează reale
soluții utile și eficiente de depozitare, ideale
indiferent de cerințele și condițiile din locația
vizată.

EXEMPLE PRACTICE:
EF401 Unitate Starter- Extremitate cadru
HD401 Set suplimentar – Densitate mare - Opțiune
cu deschidere mare
LS401 Set suplimentar - Opțiune cu deschide mare

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

