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MaTErIáL a provEdENí
 Materiálem je melaminová dřevotřísková 

deska, u varianty Medlin plus je vrchní strana 
pokryta HpL, pracovní plochy jsou potažené 
vysokotlakou laminátovou fólií. deska může 
být i v provedení z nerezu nebo corianu. 
Jako doplňkové materiály jsou použity plasty 
a kov. 

 Základní barva korpusu je bílá s barevnými 
kombinacemi dvířek a pracovních ploch.

 Šířky spodních a horních skříněk, stejně 
jako zásuvkových skříněk a vysokých skříní 
jsou 450, 600 a 900 mm.

 vysoká variabilita

 výjimečná funkčnost

 praktické příslušenství

 Snadná údržba

Zdravotnický nábytek Medlin 
a Medlin plus je určen pro ambu-
lance, inspekční pokoje, vyšet-
řovny, sesterny či laboratoře. vývoj 
a konstrukce zdravotnického 
nábytku Medlin jsou podřízeny 
požadavkům zdravotnického per-
sonálu, což se odráží v použitých 
materiálech, konstrukčních prv-
cích i v řešení úložných prostor. 

vNITřNí úLoŽNé proSTory
 police leží na kovových podpěrkách s are-

tací proti nechtěnému posunutí, proti pro-
hnutí jsou zesíleny zadním nákližkem. Skle-
něné police jsou uloženy na speciálních 
podpěrkách. 

 plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze 
vyjmout z kovových nosných rámečků.

 pro přehledné uložení obsahu slouží varia-
bilní dělicí příčky.

 Kovové pojezdy využívají samodovíracího 
efektu a spolu s tlumením dorazu mají lehký 
i tichý chod na silonových kolečkách.

KoNSTruKČNí prvKy
 velká madla jsou připevněna šrouby skrz 

dveře nebo čelo zásuvky a není možné je 
vytrhnout. Jsou lehce uchopitelná.

 dvířka jsou chráněna proti hluku nárazu 
plastovou čočkou, před nárazy vnitřních 
výsuvných prvků ochrannými kolečky.

 Závěsné kování horních skříněk zaručuje nos-
nost 130 kg, závěs dveří s otvíracím úhlem 
100 –170° chrání dveře před vyvrácením 
a umožňuje pohodlný přístup do skříněk.

 plastové výškově nastavitelné nožičky.

medlin

Lékárna s přehledným úložným prostorem, výsuvnou 
deskou pro manipulaci s léky a skříňkou na opiáty. Skříň s výsuvnou konstrukcí na třídění odpadu.

Všechny materiály jsou snadno omyvatelné, dezinfi-
kovatelné a ekologické.


