Nyudviklet
inventar koncept til
klinik indretning

Den enkle og den lette løsning
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
opbygges uden involvering af Danish
Healthcare Design projekt-ressourcer
– helt enkelt.

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/
accessories eksempelvis bøjle-greb,
skuffeindsatser og indlæg, dispensere,
armaturer etc.
Netclinic.dk sælges kun via vore
certificerede partnere.

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.

Design & bestil on-line
Udtryk og design i Netclinic.dk er
stilrent og enkelt – ligesom det er
enkelt at bestille en helt ny klinik.
Download*) vores indretnings App
fra App Store, og design herefter
klinikken og send bestillingen via App.
*) kræver min. en iPad årgang 2017 Anbefalet: iPad Pro (alle årgange)
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Materialer & Kvalitet
Alle skabe er bygget i DHD
kvalitet, og leveres samlet fra
fabrikken.
•

Alle skabe leveres samlet fra fabrik

•

Sokkel udføres i 16 mm hvid
kvalitetsmelamin

•

Overskabe leveres m/sidehængt låge.

•

Skabsfronter udføres i hvid 16 mm.
kvalitetsmelamin med robuste ABS-kanter

•

Standard bøjlegreb i alu medfølger til alle
skabe.

•

Stålskuffer på rullebeslag med tilbageløb i
DHD kvalitet. Skufferne kan låses ved fuldt
udtræk. Mulighed for tilkøb af soft close.

•

Bordplade med afrundet forkant i 2
varianter (hvid og lysegrå) udført i 20 mm
højtrykslaminat. Alle ender kantes med ABS.

•

Mobilskab udført i Netclinick.dk design:
855 mm i højden og ben med alu-profil.
4x12 cm skuffer.

•

Enkel og stilren stålvask 300x340 mm eller
480x340 mm kan tilkøbes. Leveres ilagt.

Vi følger produkterne
hele vejen ud til klinikken
Alle netclinic.dk produkter er samlet
færdigt fra fabrik, og mangler blot
monteringen ude i din klinik.
Et meget erfarent og kompetent
montør-team kan hjælpe med at
montere netclinic.dk. Vi monterer
overalt, og sikrer kvaliteten helt frem
til at klinikken tages i brug.
Kontakt din forhandler for yderligere
information og priser på levering og
montering af dit klinikinventar.

Salgs- & leveringsbetingelser
Tilkøb af indretningskonsulent, tegnestue- eller
andre ydelser afregnes særskilt efter vores til
enhver tid gældende priser. Der henvises i øvrigt
til Danish Healthcare Design generelle salg- &
leveringsbetingelser på www.dhdas.dk
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Klinik
Over- og underskabe
Alle skabe leveres med aluminiums greb
og fronter i hvid kvalitetsmelamin.

Skuffeskab
5x12 cm skuffer
H 67,2 B 50 D 47

Skuffeskab
2x6 & 4x12 cm skuffer
H 67,2 B 50 D 47

Skuffeskab
3x12 & 1x24 cm skuffer
H 67,2 B 50 D 47

Opbevaringsskab
med 1 hylde, 1 låge
H 67,2 B 50 D 47

Vaskeskab
1 sidehængt låge
H 67,2 B 50 D 47

Vaskeskab
m/selvåbnende udtræk
til affald H 67,2 B 50 D 47

Vægskab
1 hylde, 1 låge
H 48 B 50 D 35

Mobilskab
4x12 cm skuffer
H 85,5 B 50 D 50

Bordplade
Tykkelse 20 mm
Dybde 490 mm

Stålvask ilagt
340x300 mm
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Steril
Over- og underskabe
Alle skabe leveres med aluminiums greb
og fronter i hvid kvalitetsmelamin.

Skuffeskab
1x12 & 2x24 cm skuffer
H 67,2 B 50 D 58

Skuffeskab
1x12 & 2x24 cm skuffer
H 67,2 B 60 D 58

Skuffeskab
3x12 & 1x24 cm skuffer
H 67,2 B 50 D 58

Opbevaringsskab
med 1 hylde, 1 låge
H 67,2 B 50 D 58

Opbevaringsskab
med 1 hylde, 1 låge
H 67,2 B 60 D 58

Vaskeskab
1 låge
H 67,2 B 60 D 58

Vægskab
2 hylder, 1 låge
H 67,2 B 60 D 35

Bordplade
Tykkelse 20 mm
Dybde 600 mm

Vægskab
2 hylder, 1 låge
H 67,2 B 50 D 35

Skuffeskab
3x12 & 1x24 cm skuffer
H 67,2 B 60 D 58

Stålvask ilagt
480x340 mm
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Vi totalindretter klinikker
Vi er eksperter med en lang erfaring i
at rådgive om indretning af klinikker
i sundhedssektoren.
Ud over netclinic.dk løsningerne tilbyder vi
en række andre produkter, som kompletterer vores klinik- og sterilskabe med produkter til andre lokaler:
Vi har stor erfaring fra indretning af klinikker over hele Skandinavien og i Nordeuropa,
og samarbejder med arkitekter og andre
samarbejdspartnere for at kunne lave en
totalrådgivning – med den rigtige individuelle løsning.
Alt fra receptions- og loungeområderne til
personalerummene, køkkenerne og opbevaringsrummene inddrager vi i vores forslag til den optimale TOTALINDRETNING.

Vi tilbyder unikke muligheder for
individuelt at indrette dine skuffer
i klinikskabene eller mobilskabene
med vores store udvalg af forskellige indsatser.

Danish Healthcare Designs
unikke hygiejnesystemer
– design og høj kvalitet.
Dispenserne er udført i aluminium, og
de kan placeres i enten rækker eller enkeltvis. Fronterne åbnes ganske let for
genopfyldning, og skal systemet senere
udbygges, bestilles blot den ønskede
dispenser og en vægskinne.
Vi har også hygiejnesystemer, som
leveres i samme materialer som dit
klinikinventar. For eksempel i et overskab, hvor alle funktioner er samlet i et
skab: Unik Dispenser for sprit og sæbe,
handsker, servietter, krus, opbevaringsplads, spejl og meget mere.
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Danish Healthcare
Design A/S
Drejøvej 8
9500 Hobro

+45 9851 1633
info@dhdas.dk
www.dhdas.dk
CVR nr. 64194615

