– nyhed til vore forhandlere

Under- og overskabe
Alle skabe leveres med korpus, stålgreb og fronter i hvid kvalitets-melamin.
Mål på underskabe u/ sokkel (HxBxD) = 672x500x470 mm

Netclinic.dk er et nyudviklet inventarkoncept til klinikindretning designet med fokus på funktionalitet – enkelt og stilrent, og samtidig med øje for kvalitet og lavest mulige produktionsomkostninger.
Netclinic.dk er udviklet så det kan etableres uden involvering af Danish Healthcare Design projektressourcer – helt
enkelt.

Netclinic.dk er modulopbygget, og består af en række standardprodukter. Netclinic.dk kan sammensættes individuelt,
efter eget ønske, og er derfor mest anvendelig ved mindre
og enkle projekter.
Netclinic.dk vil efter ønske kunne indgå i en større individuel Danish Healthcare Design løsning med udvalgte elementer.

Udover de viste moduler og løsninger i Netclinic.dk
serien, så er det muligt at tilkøbe Danish Healthcare Design produkter/accessoires eksempelvis bøjlegreb, skuffeindsatser og indlæg, dispenser, armaturer etc.
Netclinic.dk sælges kun via en af vore certificerede
partnere.

Skuffeskab
5x120 mm skuffer

Skuffeskab
3x120 mm skuffer
1x240 mm skuffe

Skuffeskab
1x120 mm skuffe
2x240 mm skuffer

Skuffeskab
2x60 mm skuffer
4x120 mm skuffer

Materialer & kvalitet
Alle skabe bygges op med DHD korpus, og leveres samlet
fra fabrik.

Bemærk

Underskabe u/sokkel leveres i fem varianter med faste mål
H-672, B-500, D-470 mm.

•

Sokkel udført i 16mm hvid kvalitetsmelamin.
Overskab m/ sidehængt låge med fast mål H-480, B-500,
D-350 mm.

•

•
•
•
•

Skuffefronter vil ikke nødvendigvis være justeret
ind.
Bøjlegreb leveres løse, huller til disse vil ikke
være forboret.
Det er ikke muligt at få tilpasset eller produceret
specielle skabe udover de anviste moduler.
Vasken kan ikke underlimes
Sokkelclips skal påmonteres sokkel
Baser under skabsbund skal monteres forsigtigt

Skabsfronter udført i hvid 16 mm kvalitetsmelamin med robuste ABS-kanter.
Stålskuffer på rullebeslag med tilbageløb i DHD kvalitet.
Skufferne kan låses ved fuldt udtræk. Mulighed for tilkøb
af Easy-lock
Bordplade med afrundet forkant i to varianter (hvid og lysegrå) udført i 20 mm højtrykslaminat. Alle ender kantes med
ABS.

Vaske- og underskab
m/ sidehængt låge
1x600 mm låge

Skab med fodåbning
1 x fodbøjle
Åbning til vask

Overskab m/ sidehængt låge
(HxBxD) = 480x500x350 mm

Mobilskab udført i Netclinic.dk design. 855 mm i højden og
ben med alu-profil. 3x120 mm skuffer og 1x180 mm skuffe.
Enkel & stilren stålvask 300x340 mm kan tilkøbes – leveres
ilagt.

Salgs- og leveringsbetingelser
Tilkøb af tegnestue-, konsulent- eller montageydelser afregnes særskilt efter vores til enhver tid gældende priser.
Der henvises i øvrigt til Danish Healthcare Design generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Yderligere informationer om tilbehørssortimentet på hjemmesiden
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