
Medische kasten

www.medimpex.nl



 

Kwaliteit
 √ Gelamineerde deuren
 √ Kunststof snappers 
voor ‘zachte’ en stabiele 
 sluiting van de deur.

 √ Watervast verlijmde 
 multiplex sokkel.

 √ Speciale zachte sluitstrip 
geïntegreerd waarmee 
stofdicht wordt af
gesloten.

 √ Gegalvaniseerde 
stel poten vanuit de 
 binnenzijde verstelbaar. 

 √ Hoogwaardig geanodi
seerd  aluminium schar
nieren.

 √ Nauwelijks onderhouds
kosten.

 √ De verlijmde achterwand 
zorgt voor een torsie 
stijve kast.

 √ Stootvast door toe
gepaste materialen.

 √ Wij verwachten bij onze 
kasten een levensduur 
van >30 jaar bij normaal 
gebruik.

Hygiënisch
 √ Watervaste multiplex sokkel, afgedicht met kunststof voorzetplint met water
keringsrand waardoor vuil en stof niet onder de kast kunnen komen.

 √ Binnenzijde van de kast is licht en stofdicht door  afdichting met speciaal 
 kantenband met geïntegreerd stofprofiel.

 √ Eenvoudig en goed reinigbaar met de meest gangbare reinigingsmiddelen.

Flexibiliteit
 √ Eindeloze mogelijkheden in uit
voeringen van modulaire maten.

 √ Optioneel kleurgebruik.
 √ Veel functionaliteiten/toepas singen 
door breed assortiment aan beschik
bare accessoires.

 √ Keuze uit verschillende interieurs.

 √ Eenvoudig herplaatsbaar.
 √ Interieurs makkelijk om te bouwen 
naar nieuwe functionaliteit.

 √ Wij hebben altijd 250 m3  bergruimte 
op voorraad van onze standaard 
 afgewerkte kasten. 

De standaard in 
 modulaire opslag
systemen

 √ De binnenafmeting 
van de kasten is ge
schikt voor ISO 3394 
modulair interieur, 
zowel in diepe als 
ondiepe maatvoering, 
namelijk 618 x 418 mm 
intern.

 √ In een hoge kast met 
‘kiepwandjes’ passen 
15 modules met een 
hoogte van 100 mm.

Gemak
 √ Een brede kast i.c.m. 
transparante modules 
en/of open manden 
biedt snel zicht op de 
opgeslagen produc
ten.

 √ Een optioneel venster 
in de deur vergroot 
dat effect nog meer.

 √ A4 houder op de deur 
of bovenop de kast 
ondersteunt het snel 
zoeken naar produc
ten zonder de deur te 
hoeven openen.

 √ Soepel glijden of 
rollen van de modules 
in de draagwanden 
verhoogt gebruiks
vriendelijkheid.

Veiligheid
 √ Kasten kunnen aan de 
wand worden bevestigd, 
maar dat is niet nood
zakelijk.

 √ Alle randen zijn afgerond.
 √ Modules kunnen, indien 
de stops zijn gemonteerd, 
niet uit de kast vallen.

 √ Grote variëteit aan sloten 
mogelijk.

Medische kasten WLine
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Modulair werken

Al onze modulaire logistiek met de kasten zijn geba
seerd op ISO 3394 (gedeelde pallet maat). Hierdoor 
kunnen altijd modules (bakken, manden, schappen 
en accessoires) in de 1/1 [6040] en 1/2 [3040] maat
voering worden ingeschoven. 

Hierdoor zijn alle kasten met fronten van 357457657 
of dubbel 91411141314 mm te leveren en in vele 
andere combinaties.
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In de praktijk

Ondertussen is er al bij diverse 
grote en kleinere zorginstel
lingen tot volle tevredenheid 

vele meters aan hoogwaardige 
modulaire  kasten gerealiseerd. 

Hierdoor  maken deze zorg
instellingen  optimaal gebruik 
van hun  beschikbare ruimtes. 

Er is altijd 250 m3  bergruimte 
op  voorraad van de standaard 

 afgewerkte kasten. 

Bel +31 344 615 300  
of stuur een mail naar 

info@medimpex.nl



Breed inzetbaar

De kasten worden in diverse materialen gefabriceerd, af hankelijk 
van de toepassingsgebieden. Onder normale omstandigheden 
is de Wline voldoende voor toepassing in steriele ruimten van 
ziekenhuizen. Door de hoogwaardige persing [660 kg/cm3] en de 
toegepaste harsen van de vezelplaten in combinatie met een 100 
grams melamine afdekking wordt een goede en slijtvaste afwer
king verkregen. De gelamineerde deuren (standaard F 2791 VEL ) 
zijn afgerond en hebben een alulook kantenband.

De Wline kasten zijn op veel afdelingen toe te passen. Speciaal 
voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid of waar voldaan 
moet worden aan M1waarden voor brandvertraging hebben wij 
onze Resinline en Metalline kasten beschikbaar. Wline kasten 
zijn ideaal voor microopslag. Mede door de veelzijdigheid aan 
toepassingen, het gebruikte plaatmateriaal met hoge persing, de 
verlijmde constructie, de duurzaamheid en de minder medische 
uitstraling is de Wline bijzonder populair. De modulaire kasten 
passen in elke zorgverlenende instelling.

Wij onderscheiden de kasten in de volgende typen, verkrijgbaar in 
vele maatvoeringen.

• Hoge staande kasten
• Onderkasten
• Bovenkasten

• Wandkasten
• Opzetkasten

Om de kasten voor meerdere toepassingen te gebruiken, hebben 
wij een breed assortiment aan accessoires ter beschikking. 

• Bergkasten (modulair en/of 
met legborden)

• Aanrechtkasten
• Ladekasten
• Katheterkasten

• Medicijn en opiatenkasten
• Inrijkasten
• Kasten voor apparatuur
• Garderobe kasten
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Over onze kwaliteitskasten



Kwaliteit

Goede verlijming van de zijwanden met kantenband, dat 
tevens is uitgevoerd met een dicht opgeschuimd stofprofiel, 
en professionele fabricage met gebruikmaking van deuvel 
en lijmverbindingen dragen zorg voor de goede kwaliteit. 
De laatste behandeling is het plaatsen van de kast tijdens 
het drogen van de lijm in een persmatrijs. Dit garandeert 
een maatvaste kast waardoor maattoleranties zeer klein 
zijn. De achterwand is ingelaten in de zijwand en verlijmd 
zodat de sterkte van de kast optimaal is. Alle zijden van de 
kastromp zijn dus afgewerkt, ook de achterzijde!

Door een watervaste sokkel van 10 cm toe te passen met 
vanuit de binnenzijde verstelbare zware en verzinkte stelvoeten 
wordt het mogelijk alle kasten waterpas te stellen op een 
eigen sokkel en dus een flexibele opstelling te behouden. 

In combinatie met een flexibele sokkeltape kunnen alle 
naden en kieren met de vloer worden afgedicht en even
tueel met kit worden afgewerkt. Als vloer bedekking tegen 
de  sokkel dient te worden aangebracht, kunnen wij ook 
eerst de sokkel plaatsen en later de kastrompen.

Alle kasten zijn voorzien van standaard boringen om kasten 
te koppelen en alle openingen worden met afdekdopjes 
afgedicht. Door deze speciale koppeling kunnen kasten 
na montage eenvoudig worden gedemonteerd en in een 
 nieuwe combinatie worden gezet.

De standaard kleurstelling van 
de kast rompen is wit. De sokkels 
zijn met donker grijs HPL bekleed 
en de deuren zijn met lichtgrijs 
laminaat twee zijdig afgewerkt. 
De deur is ook voorzien van 
een aluminium look kunststof 
rand afwerking, zodat het plaat
materiaal totaal is afgedicht. 
Binnenzijde van de kast is licht 
en stofdicht door  afdichting 
met speciaal  kantenband.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Wij verwachten bij onze kasten 
een levensduur van >30 jaar bij normaal gebruik.
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Hang en sluitwerk is zo gekozen, dat een optimale werking van de kast 
en het modulaire systeem gewaarborgd blijft voor een zeer lange tijd. 
De  scharnieren zijn zo gefabriceerd dat de deur het mogelijk maakt de 
 modules in en uit te schuiven. De deurrand blokkeert dus niet de uit
getrokken modules.

Het geanodiseerde scharnier, dat door zijn 2zijdige verschroeving een 
optimale prestatie geeft, heeft een hoogwaardige uitstraling.

Een belangrijk onderdeel zijn onze ‘snappers’ die de deur op twee punten 
dichttrekken en in combinatie met het stof en lichtwerende kantenband 
voor een zachte gedempte sluiting alsmede een goede afsluiting zorgen.

Mocht nog meer kracht nodig zijn (bijvoorbeeld bij luchtdichtheid) dan 
zijn dictators noodzakelijk. Voor neonatologische toepassing worden onze 
kasten met magneetversluitingen (2kg) uitgevoerd om schrikreacties van 
prematuren te voorkomen.

De geanodiseerd aluminium handgreep met of zonder greepplaat 
van  hetzelfde materiaal heeft een opbouwhoogte van slechts 35 mm. 
 Vooral bij hoekconstructies, waarbij de deur 90˚ moet kunnen openen 
kan dit belangrijk zijn.

Afwerking
Geen ruimten of wensen zijn hetzelfde. Wij bieden twee gangbare 
 afwerkmogelijkheden aan, aftimmeren (zie pagina 35) of opzetkasten 
(zie pagina 28).

Standaard worden de kasten tegen de wand en vloer afgekit.

Extra accessoires zoals glas in de deuren, kleurpanelen, panelen met hout
structuur effect en allerlei versluitingssystemen zijn mogelijk.
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Wij brengen uw hardwareproducten niet enkel en alleen naar het eindpunt. Wij zijn 
van mening dat we uw producten met een fluwelen handschoen moeten behan
delen. Hiervoor werken we samen met speciale transportbedrijven. 

Daarnaast is een goede afstemming met de opdrachtgever van belang, zodat alle 
producten op het juiste moment arriveren. Wij kunnen desgewenst zorgen voor de 
tijdelijke opslag van producten, zodat alles voor u op het juiste moment gebeurt.

Kernwoorden in ons proces zijn zorgvuldig, efficiënt en just in time delivery. Wij stellen 
draaiboeken samen, maar weet als geen ander dat een flexibele aanpak nodig is. 

Wij begrijpen dat het inrichten van zorgverlenende instellingen gepaard kan gaan 
met turbulente momenten. We zijn gewend aan onze rol als laatste schakel binnen 
een nieuw of verbouwtraject. Door onze jarenlange ervaring kunnen we omgaan 
met plotselinge veranderingen.

De diensten die wij leveren gaan altijd in goed overleg met de opdrachtgever.  
Wij gaan schoon en geluidsarm te werk, volgens een vooraf vastgesteld draaiboek. 
Daarin kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. Aan ons de taak om te improvi
seren, daadkrachtig in te spelen op veranderingen en u alles uit handen te nemen.

 

Wij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen voor een gesprek, 

bel +31 344 615 300 of stuur een mail naar info@medimpex.nl 

Transport en montage
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Bovenkast
Heel modulair
Geplaatst op een werk-
hoogte van 900 mm met 
een eigen werkhoogte van 
1200 mm

Rolluikkast
Deze smalle bovenkast is 
uitgevoerd als rolluikkast. 
457 mm breed en 680 mm 
diep. Rolluiken zijn ideaal 
voor smalle of drukke 
ruimtes, waardoor er 
geen hinder van open
staande deuren is.
Zie pagina 20

Hoge kast
Half modulair
Totale werkhoogte van 
2100 mm

Kast met deur
Deze smalle hoge kast is 
uitgevoerd met deur. 
357 mm breed en 450 mm 
diep. Zie pagina 18

Hoge kast
Heel modulair
Totale werkhoogte van 2100 mm

Kast met vensterdeur
Deze brede hoge kast is uitgevoerd 
met vensterdeur, 657 mm breed en 
450 mm diep. Een deur met een glazen 
ruit is perfect voor afdelingen waar 
inzichtelijk moet zijn waar er een artikel 
in de kast ligt. Zie pagina 22

Wandkast
Heel modulair
Deze kasten worden vaak 
toegepast boven werk-
bladen. Bij de montage 
houden wij rekening met 
doorlopende lijnen aan de 
bovenzijde als de wand-
kasten i.c.m. hoge kasten 
worden geplaatst.

Open kast
Deze brede wandkast 
is uitgevoerd als open 
kast. 657 mm breed 
en 430 mm diep. Open 
kasten zijn ideaal voor 
smalle of drukke ruimtes, 
waardoor er geen hinder 
van openstaande deuren 
is, daar waar niet vereist 
is dat de kast afsluitbaar 
moet zijn.
Zie pagina 16

Half modulair
300 mm x 400 mm
Uitgevoerd in 357 x 450 mm, 
smal en diep.

Heel modulair
600 mm x 400 mm
Uitgevoerd in 657 x 450 mm, breed en ondiep
457 mm x 650 mm, smal en diep.

Meervoudig modulair
Passend in een meervoud 
van heel of half modulair.

Modulaire maatvoeringen

Onze vaktaal

Aanrechtkasten
Meervoudig modulair
De onderkast is uitgevoerd als aan
rechtkast. 657 mm breed en 650 mm 
diep. Speciale kastuitvoering voor ge
makkelijkere montage van afwatering 
bij een spoelbak.  Zie pagina 24

Opzetkasten
Om de ruimte boven de modulaire hoogte 
te kunnen benutten i.pv. een aftimmering.
Zie pagina 28

Onderkast
Heel modulair
Werkhoogte tot 900 mm

Ladekast
De onderkast is uitgevoerd in de smalle 
uitvoering met lades, 457 mm breed en 
650 mm diep. De op te bergen modules 
en de inhoud zijn gemakkelijk te berei
ken door de 100% uittrekbaarheid van 
de lades. Zie pagina 25
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Modulaire maten Kastvormen Brede of smalle variant Kasttype

Heel modulair
 √ Volgens 
ISO maat 
600x400mm

Breed 657 mm

Smal 457 mm

Hoge kast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Doorgeefkast

Onderkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Aanrechtkast Ladekast

Bovenkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Wandkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Half modulair
 √ Volgens 
ISO maat 
300x400mm

Smal 357 mm

Hoge kast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Doorgeefkast

Onderkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur 

Aanrechtkast Ladekast

Bovenkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Wandkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Meervoudig 
modulair

 √ Passend bij 
de ISO maten, 
maar in veel
voud daarvan.

Hoge kast Breed Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur.

Onderkast Breed Aanrechtkast Katheter
ladekast

Voor meer informatie, 
zie pagina 16

Voor meer informatie, 
zie pagina 18

Voor meer informatie,
zie pagina 20

Voor meer informatie, 
zie pagina 22

Voor meer informatie,
zie pagina 24

Voor meer informatie,
zie pagina 25 en 26

Voor meer informatie,
zie pagina 30

Overzicht medische modulaire kasten 
Heel, half en meervoudig modulair
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Modulaire maten Kastvormen Brede of smalle variant Kasttype

Heel modulair
 √ Volgens 
ISO maat 
600x400mm

Breed 657 mm

Smal 457 mm

Hoge kast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Doorgeefkast

Onderkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Aanrechtkast Ladekast

Bovenkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Wandkast Breed

of

Smal

Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Rolluik Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Half modulair
 √ Volgens 
ISO maat 
300x400mm

Smal 357 mm

Hoge kast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Met venster
deur
Links of rechts
draaiende deur

Doorgeefkast

Onderkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur 

Aanrechtkast Ladekast

Bovenkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Wandkast Smal Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur

Meervoudig 
modulair

 √ Passend bij 
de ISO maten, 
maar in veel
voud daarvan.

Hoge kast Breed Zonder deur Met deur
Links of rechts
draaiende deur.

Onderkast Breed Aanrechtkast Katheter
ladekast

Voor meer informatie, 
zie pagina 16

Voor meer informatie, 
zie pagina 18

Voor meer informatie,
zie pagina 20

Voor meer informatie, 
zie pagina 22

Voor meer informatie,
zie pagina 24

Voor meer informatie,
zie pagina 25 en 26

Voor meer informatie,
zie pagina 30

Heel modulair Half modulair Meervoudig modulair
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Medische modulaire kasten zonder deur

Vervaardigd uit hoge densiteit vezelplaat met 
een persing van minimaal 660 kg/cm3 voor
zien van een kunststof oppervlakte afwerking. 
Gemelamineerd met 100 gr/m2 papier.

Alle modulaire medische kasten worden op 
een water vaste multiplex individuele sokkel 
gezet. Afgeleverd met gladde wanden. Draag
wanden zijn optioneel bij ons verkrijgbaar.

Standaard kleur body:  
benadert de kleur RAL 9016

Hoge kast zonder deur
Standaard hoogte 2100 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x630x2100 4050452106300

657x430x2100 4050652104300

357x430x2100 4050352104300

357x630x2100 4050352106300

657x630x2100 4050652106300

1314x630x2100 4051312106300

Onderkast zonder deur
Standaard hoogte 900 mm.
Optioneel zijn er hoogtes van 1100 mm 
en 750 mm verkrijgbaar. Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x630x900 4050450906300

657x430x750 4050650754300

657x430x900 4050650904300

657x430x1100 4050651104300

357x430x900 4050350904300

357x630x900 4050350906300

Heel modulair Half modulair Meervoudig modulair
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457 357657

457 657657 Wandkast zonder deur
Standaard hoogte 650 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

657x430x650 4050650654300

457x352x650 4050450653500

657x352x650 4050650653500

Bovenkast zonder deur
Standaard hoogte 1200 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x630x1200 4050451206300

657x430x1200 4050651204300

357x430x1200 4050351204300
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Medische modulaire kasten met deur

Vervaardigd uit hoge densiteit vezelplaat met 
een persing van minimaal 660 kg/cm3 voor
zien van een kunststof oppervlakte afwerking. 
Gemelamineerd met 100 gr/m2 papier. 
De handgrepen zijn gemaakt uit geanodiseerd 
 alumi nium met greepplaat.

Alle modulaire medische kasten worden op 
een water vaste multiplex individuele  sokkel 
gezet. Afgeleverd met gladde wanden. 
 Draag wanden zijn optioneel bij ons verkrijg
baar. De kasten kunnen geleverd worden met 
 links of rechtsdraaiende deur.

Standaard kleur body:  
benadert de kleur RAL 9016

Standaard kleur deur:   
benadert de kleur RAL 9002

Hoge kast met deur
Standaard hoogte 2100 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x2100 4050452106541 4050452106531

657x450x2100 4050652104541 4050652104531

657x450x2100 Links- en rechtsdraaiende deur
4050652104561

357x450x2100 4050352104541 4050352104531

457x376x2100 4050452103741 4050452103731

357x650x2100 4050352106541 4050352106531

657x650x2100 4050652106541 4050652106531

914x650x2100 Links- en rechtsdraaiende deur
4050912106561

1314x450x2100 Links- en rechtsdraaiende deur
4051312104561

Onderkast met deur
Standaard hoogtes van 900 mm of 750 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x900 4050450906541 4050450906531

657x450x900 4050650904541 4050650904531

657x450x900 Links- en rechtsdraaiende deur
4050650904561

657x450x750 Links- en rechtsdraaiende deur
4050650754561

657x450x750 4050650754541 4050650754531

357x450x900 4050350904541 4050350904531

657x650x900 4050650906541 4050650906531

Heel modulair Half modulair Meervoudig modulair
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Wandkast met deur
Standaard hoogte 650 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

657x450x650 4050650654541 4050650654531

357x450x650 4050350654541 4050350654531

457x376x650 4050450653741 4050450653731

657x376x650 4050650653741 4050650653731

Bovenkast met deur
Standaard hoogte 1200 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x1200 4050451206541 4050451206531

657x450x1200 4050651204541 4050651204531

657x450x1200 Links- en rechtsdraaiende deur
4050651204561

357x450x1200 4050351204541 4050351204531
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Medische modulaire kasten met rolluik

Hoge kast met rolluik
Standaard hoogte 2100 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x680x2100 4050452106851

657x480x2100 4050652104851

657x680x2100 4050652106851

Onderkast met rolluik
Standaard hoogte 900 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x680x900 4050450906851

657x480x900 4050650904851

Deuren ontbreken en kasten zijn gecombineerd, dus direct 
toegankelijk zonder dat een deur de andere kast blokkeert. 
Ook de overzichtelijkheid en de ergonomie kunnen voordelen 
zijn. Toepassing vooral in crashrooms en smalle gangen, alwaar 
deuren hinderlijk kunnen zijn.

De stijfheid van de verbinding en de kwaliteit van het rolluik 
en de geleidingsprofielen zorgen voor de kwaliteit van de 

rolluikkast. All Modul rolluikkasten hebben een uitneembaar 
bovenluik waardoor een periodieke servicebeurt eenvoudig is 
uit te voeren. Een omgekeerde lamel in het rolluik functioneert 
als handgreep zodat de ergonomie wordt verbeterd.

Bij het plaatsen van rolluikkasten moet de afweging  worden 
gemaakt wat het rendement aan ruimte zal zijn ( voornamelijk 
bij wand en opzetkasten).

Heel modulair Half modulair Meervoudig modulair

Vervaardigd uit hoge densiteit vezelplaat 
met een persing van minimaal 660 kg/cm3 
voorzien van een kunststof oppervlakte 
afwerking. Gemelamineerd met 100 gr/ m2 
papier. Rolluik systeem is van kunststof 
materiaal. 

Alle modulaire medische kasten worden 
op een water vaste multiplex individuele 
sokkel gezet. Afgeleverd met gladde wan
den. Draagwanden zijn optioneel bij ons 
verkrijgbaar. 

De handgrepen zijn gemaakt uit geano
diseerd  alumi nium met greepplaat. Het 
rolluik heeft een aluminiumlook.

Standaard kleur body:  
benadert de kleur RAL 9016
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Wandkast met rolluik
Standaard hoogte 650 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

657x480x650 4050650654851

457x400x650 4050450654051

Bovenkast met rolluik
Standaard hoogte 1200 mm.
Gladde wanden. 

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Art.nr.

457x680x1200 4050451206851

657x480x1200 4050651204851
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Medische modulaire kasten met vensterdeur

Vervaardigd uit hoge densiteit vezelplaat 
met een persing van minimaal 660 kg/cm3 
voorzien van een kunststof oppervlakte 
afwerking. Gemelamineerd met 100 gr/ m2 
papier. De handgrepen zijn gemaakt uit 
geanodiseerd  alumi nium met greepplaat.
Alle modulaire medische kasten worden 

op een water vaste multiplex individuele 
sokkel gezet. Afgeleverd met gladde wan
den. Draagwanden zijn optioneel bij ons 
verkrijgbaar. De kasten kunnen geleverd 
worden met links of rechtsdraaiende deur.
De deur is voorzien van een venster met 
gehard glas.

Standaard kleur body:  
benadert de kleur RAL 9016

Standaard kleur deur:   
benadert de kleur RAL 9002

Hoge kast met vensterdeur
Standaard hoogte 2100 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x2100 4090452106541 4090452106531

657x450x2100 4090652104541 4090652104531

357x450x2100 4090352104541 4090352104531

657x650x2100 4090652106541 4090652106531

Onderkast met vensterdeur
Standaard hoogte 900 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x900 4090450906541 4090450906531

657x450x900 4090650904541 4090650904531
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Wandkast met vensterdeur
Standaard hoogte 650 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

657x450x650 4090650654541 4090650654531

657x370x650 4090650653741 4090650653731

Bovenkast met vensterdeur
Standaard hoogte 1200 mm.
Gladde wanden. Deur linksdraaiend of rechtsdraaiend.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x 
diepte x 

hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x1200 4090451206541 4090451206531

657x450x1200 4090651204541 4090651204531
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Meer informatie

Materiaal
Werkblad: Compact laminaat 

Spoelbak: RVS/AISI304
Kraan: Verchroomd metaal

Kleur aanrechtkast
Kastromp; wit,  benadert RAL 9016
Deur; lichtgrijs, benadert RAL 9002

Reiniging
Handmatig kunnen de kasten, 

werkbladen, spoelbakken en  kranen 
gereinigd worden met PH neutrale 

 reinigingsmiddelen

Meest gebruikte accessoires:
Art. nr. 423040340 

Spoelbak 340 x 370 x 160 mm  
RVS stalen spoelbak 

 zonder  overloop met standpijp, 
dus geen bacteriegroei. 

Afvoeraansluiting 55 mm.

Art. nr. 423000000 
Kraan voor bladbevestiging
Hoogte 130 mm, hendel steekt 

200 mm uit. 1gats mengkraan met 
draaibare uitloop, voorzien van 

elleboog bediening.

Andere veel gebruikte RVS 
 spoelbakken zonder  overloop

Art. nr. 423037370 
Spoelbak 400 x 350 x 160 mm  

Art. nr. 423040400 
Spoelbak 400 x 400 x 160 mm 

Aanrechtkasten
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Heel modulair Meervoudig modulair

Onderkast  aanrecht model 
Standaard hoogte 900 mm. Gladde wanden. 
Werkblad, spoelbak en kraan zijn apart verkrijgbaar.

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend

457x650x900 4050450906547 4050450906537

657x450x900 4050650904547 4050650904537

657x650x900 4050650906547 4050650906537

657x650x900 Links- en rechtsdraaiende deur
4050650906561

914x650x900 Links- en rechtsdraaiende deur
4050910906561

Om leidingwerk en spoelbakken eenvou
dig te kunnen bereiken, zijn de aanrecht
kasten uitgevoerd met een uitneembare 
achterwand. Zowel bij plaatsing als bij 
later gebruik is deze ‘losse’ achterwand 
uit te nemen. Tevens zijn aanrechtkasten 
voorzien van een compact laminaat ver
bindingsbalk zodat eventuele druppels 
of lekwater de kast niet kunnen bescha
digen. De bovenzijde van de kast is altijd 
met een sparing voor spoelbakken uitge
voerd. Aanrechtkasten worden in smalle, 
brede en  dubbele uitvoering geleverd.
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Ladekasten
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Wij bieden een zeer ruim assortiment kasten met  telescoop geleide 
ladeframes en laden in diverse hoogtes en samenstellings
combinaties.

De modulaire ladekasten hebben standaard een  ladeframe, 
 waarin losse modules eenvoudig zijn te plaatsen, uit te wisselen 
en te reinigen. De telescoop frames zijn zo ontworpen, dat er in 
de telescoop zelf geen vuil kan achterblijven. De soft close veer
systemen doen de lade het laatste stukje zelf sluiten.

Door een opzetlade toe te passen kunnen lage onderkasten 
worden verhoogd naar een nieuwe moderne werkhoogte of naar 
meer  capaciteit bij ladekasten. Ook kunnen voor enkele lange 
artikelen extra ruimtes worden gecreëerd. Laat u informeren.

Heel modulair

vooraanzicht

bovenaanzicht
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Onderkast met lades
Standaard hoogte 900 mm. Lades voorzien van softclose systeem.

Artikelnummeroverzicht

Lades geschikt voor 
100 mm of 200 mm 

diepe modules

657x450x900 mm
BxDxH

457x650x900 mm
BxDxH

Ladekast 
4 x 100 en 1 x 200 mm 4050650904513 4050450906513

Ladekast 
2 x 100 en 2 x 200 mm 4050650904514 4050450906517

Ladekast 
6 x 100 mm 4050650904516 4050450906516

Ladekast 
3 x 200 mm 4050650904518 4050450906518
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Katheterladekasten

Speciaal voor katheterladekasten is er een grotere 
breedte gewenst dan de de 400 / 600 mm van de ISO 
3394 module. De lade verandert dan in een uitneem
bare telescoop geleide lade met variabel te verstellen 
verdeelschotten, bijvoorbeeld voor speciale urolo
gische  katheters of katheters die gebruikt worden 
tijdens dotterprocedures. Wij gaan tot een breedte 
van 1828 mm en een inwendige maatvoering van 
1740 mm. De hoogte van uw op te bergen artikel 
kan tevens de hoogte van de lade bepalen, zodat u 
meerdere ladesoorten kunt combineren.

De telescoop frames zijn zo ontworpen, dat er in de 
telescoop zelf geen vuil kan achterblijven. De soft
close veersystemen doen de lade het laatste stukje 
zelf sluiten.

Voor zeer  lange angiosystemen en katheters, is het 
soms nodig om kasten met een diepte van 1800 mm 
te vervaardigen zonder de  modulaire maatvoering 
uit het oog te verliezen.

Bij een overspanning van meer dan 1000 mm vervalt 
de bovenste lade en wordt deze vervangen door 
een metaal verstevigingsprofiel. Op deze plek wordt 
er een afwerkpaneel in dezelfde kleur als de kast 
geplaatst om het aangezicht te verfraaien. Door het 
verstevigingsprofiel toe te passen is het mogelijk 
om boven en opzetkasten te plaatsen bovenop de 
katheterladekast.

Meervoudig modulair

vooraanzicht

bovenaanzicht

Katheterladekasten softclose lade systeem
Standaard hoogte 900 mm. Lades voorzien van softclose 
 systeem.

Artikelnummers katheterladekasten

Katheterladekast 
6 x 100 mm

4050910904599
914x450x900

4050910906599
914x650x900

Katheterladekast 
met 5 laden

4051370459071
1371x450x900

4051370659071
1371x650x900

Katheterladekast 
met 5 laden

4051570459071
1571x450x900

4051570659071
1571x650x900

Maten in mm’s, BxDxH
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1571
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bovenaanzicht bovenaanzicht

914 mm

1114 mm

1314 mm

1571 mm

1828 mm

Standaard worden onze katheterlades geleverd met separeerbare bak. De separatieschotten  worden vastgezet mid
dels een beproefd montage systeem. Een veersysteem wordt in de separeerbare bak aangebracht, de separatieschot
ten hebben een gefreesde sleuf waarin de veer precies past. Zo klemt het separatieschot zich vast in de bak. 
Op verzoek kan er ook een totaal gladde  nietsepareerbare bodembak  geproduceerd worden.

Alternatieve katheteropslag
Uittrekbare kasten voor katheters of andere langwerpige 

artikelen kunnen ook vervaardigd worden, zoals hierboven 
getoond. Deze kasten zijn speciaal gemaakt voor een thorax 

operatiekamer, waarin een uittrekbare kast beter uitkomt 
i.v.m. de beschikbare ruimte. Door de hoge inwendige ruimte 

in de kast kunnen er veel langwerpige artikelen staand en 
hangend in opgeborgen worden.

Langsverdeling, verdeling die gebruik maakt van de lengte 
van de lade. De separatieschotten zijn verstelbaar.

Dwarsverdeling, verdeling die gebruik maakt van de diepte 
van de lade. De separatieschotten zijn verstelbaar.

inwendige lade breedte / separatielengte in mm 824

inwendige lade breedte / separatielengte in mm 1024

inwendige lade breedte / separatielengte in mm 1224

inwendige lade breedte / separatielengte in mm 1481

inwendige lade breedte / separatielengte in mm 1738

Breedtes katheterladekasten inwendige lade breedte / separatie-lengte in mm

Separatiemogelijkheden katheterlades inwendige lade verdelingsmogelijkheden
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Meer informatie

Opzetkasten
Wij bieden een zeer ruim assorti
ment opzetkasten in vele maten 

en soorten. Bij elke soort modulai
re kast zijn er bijpassende opzet
kasten zonder deur of met deur. 
Perfect om de restruimte boven 

de modulaire kasten op te vullen. 
Te gebruiken als opslag, maar ook 

om disciplinaire redenen zoals 
bijvoorbeeld grote voorraden 

weg te werken (geen dozen op de 
kasten).

 Er zal altijd rekening gehouden 
moeten worden met :

 √ Ventilatieroosters

 √ Verlichting / lichtplan

 √ Rookmelders en 
 sprinkler installaties

 √ Uitstroomopening / 
 lucht behandeling

 √ Andere factoren ter plaatse

De opzetkasten zijn in de 
 modulaire maten verkrijg

baar om verspringing van het 
 aanzicht te voorkomen. 

Opzetkasten
Zonder deur

Opzetkasten heel & meervoudig modulair 
Zonder deur, gladde wanden

40
0 48

0 58
0

914

1314
vooraanzicht

657457

Breedte x diepte x hoogte in mm Art.nr.

457x630x400 4050450406300

457x630x480 4050450486300

457x630x580 4050450586300

657x430x400 4050650404300

657x430x480 4050650484300

657x430x580 4050650584300

914x630x580 4050910586300

1314x430x580 4051310584300

 
Heel modulair Meervoudig modulair
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Opzetkasten
Met deur

Opzetkasten heel modulair
Met deur, gladde wanden

Opzetkasten heel modulair
Met deur, gladde wanden

Opzetkasten meervoudig modulair
Met dubbele deur, gladde wanden

457 657 657657457

914 1314
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vooraanzicht vooraanzicht

vooraanzicht

bovenaanzicht

bovenaanzicht bovenaanzicht

bovenaanzicht

Meervoudig modulair

Heel modulair

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm

Deur links
draaiend

Deur rechts
draaiend

457x650x480 4050450486541 4050450486531

457x650x580 4050450586541 4050450586531

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend

657x450x400 4050650404541 4050650404531

657x450x480 4050650484541 4050650484531

657x450x580 4050650584541 4050650584531

Artikelnummeroverzicht

Breedte x diepte 
x hoogte in mm

Links en rechts
draaiende deur

914x650x480 4050910486561

914x650x580 4050910586561

1314x450x480 4051310484561

1314x450x580 4051310584561
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Doorgeefkasten

Voor diverse toepassingen (bijvoorbeeld ruimten met drukverschil en poliklinische 
ruimten met niet makkelijk toegankelijke onderzoekkamers) kunnen kasten aan de 
gangzijde worden bevoorraad en aan de onderzoekzijde of productiezijde worden 
uitgenomen. Hiertoe hebben we een groot aantal type doorgeefkasten in ons 
 pakket met 2 deuren die onder allerlei regimes kunnen werken.

Net als bij alle andere kasten kunnen sloten en slotsystemen op deze kasten wor
den aangebracht. Zelfs dubbelzijdig te gebruiken telescooprails zijn toepasbaar. 
Interlockversluiting al dan niet ondersteund door dictators en lichtsensoren maken 
deze kasten geschikt voor ruimten met strenge en buitengewone regelgeving.
Alleen onder uiterst strenge condities zijn doorgeefkasten ook luchtdicht te 
 verkrijgen en te voorzien van sluitprofielen/rubbers, ’patrijspoorten’ en sluitings
indica toren. Vraag naar de gedetailleerde informatie.

Bovenaanzicht

Scheidingswand
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Modules en 

 bij behorende 

 accessoires

Labeling 

en accessoires

www.medimpex.nl

Meer informatie

Modulaire inhoud 
Voor de modulaire inhoud van 

de kasten verwijzen wij u naar de 
 desbetreffende brochures. 

Vraag ons naar de mogelijkheden

Modules

Labels en labelhouders
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Brandvertragende & 
 röntgenstralingwerende kasten

Brandvertragende kasten

De gelamineerde deuren van al onze standaard kasten 
zijn  minder  dan 15 minuten brandvertragend. 

Als kasten in een brand
muur worden geplaatst, 
bijvoorbeeld doorgeef
kasten, wordt veelal 
door de brandweer 
een 15 tot 30 minu
ten brandwerendheid 
gevraagd (M1, M2 regel). 
Wanneer dit gewenst is 
kunnen wij de standaard 
kasten voorzien van 
een extra frame met 
temperatuur gevoelig 
groeiband, een 30  minuten brandvertragende deur en 
speciale handgreep. Na het brandwerend afvoegen 
van deze  opzetoptie kunnen bij  oplopende tempera
turen de groeibanden zwellen en de kasten en deuren 
 hermetisch afsluiten.

Brandvertragende kasten zijn vrij kostbaar, maar laat 
u voldoen aan bepaalde eisen.

Röntgenstralingwerende kasten 

Al onze standaard kasten zijn röntgenstraling doorlatend. Bij plaatsing van röntgenstraling
gevoelige vloeistoffen in kasten in de ruimte alwaar de stralingsbron is dient de deur van 
de kast met een loodafdichting te zijn uitgevoerd.

Om lekkage van röntgenstraling te voorkomen en personeel te beschermen, 
bijvoorbeeld bij tandheelkundige toepassing (waarbij de stralingsbron 
nog bij de stoel hangt) wordt veelal door de inspectie straling
werendheid gevraagd.

Wanneer dit gewenst is kunnen wij de standaard 
 kasten voorzien van een extra frame met 
 3voudige loodbekleding zowel van de 
deur als posten en doorvoer. 

Röntgenstralingwerende kasten 
zijn vrij kostbaar, maar laat u 
voldoen aan bepaalde 
eisen.

Deuren met 2 mm lood

Loden opzet mogelijkheid voor 
standaard modulaire kasten

16 mm

Lood, 2 mm

Standaard kastdikte, 19 mm

Groeiband

Aluminium hoek
profiel

Aluminium profiel, 
2 mm dik
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Draagwanden t.b.v. kasten
Horizontale + diagonale draagwand

Draagwandwieltjes
√  Deze kunnen optioneel worden 

toegepast.
√  Speciaal geschikt om de zwaar

dere mo dules zonder wrijving 
in en uit te rollen.

√  Voorkomt de vorming van 
‘schoon’ stof door slijtage van 
de draagwanden.

Diagonale positie
√   Met de module in deze positie geschoven, is het zicht 

op de opgeslagen producten optimaal.
√  Door de speciale vormgeving van de voorzijde van de 

draagwanden wordt voorkomen dat de modules eruit 
glijden in de ingeschoven stand.

√  Ook in diagonale stand kan de module grotendeels 
uitgeschoven worden en functioneren de stopjes.

Horizontaal of diagonaal?
√  De modules kunnen horizontaal 

of onder een hoek van 27 gra
den diagonaal in de draagwand 
worden geschoven.

√  Per draagwand is in 4 inschuif
mogelijkheden voorzien met 
een onderlinge afstand van  
75 mm.

Functionaliteit
√  Eindeloze indelingsmoge lijkheden van 

een kast, wagen of stelling door de 
 combinatie van de draagwanden en 
ons  assortiment aan modules.

√  De kastruimte wordt optimaal benut. 
Tot 15 modules met een afmeting van 
600 x 400 x 100 mm kunnen in de kast, 
met inwendige hoogte van mini
maal 1960 mm, geschoven worden.

√ Ergonomisch.
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Horizontale + kiepstand draagwand

Kiep positie
 √  De modules kunnen, indien volledig uitgetrokken en 
als de stopjes in de kiepstand staan, buiten de kast 
gekanteld worden.

 √   Voor de bovenste modules neemt het zicht op inhoud 
van modules enorm toe net als het gebruikersgemak.

 √   De module in de kiepstand is onder een hoek van 
27 graden gekanteld.

 √   Als de stopjes in de nietkiepstand zijn gemonteerd, 
kan de module horizontaal worden in en uitgeschoven.

 √ Voor hoge eisen in reiniging en belasting is deze variant 
in nylon (polyamide) kunststof verkrijgbaar.

Heavy duty nylon draagwanden
 √ Bij gebruik van 
draadmanden of 
zwaar beladen 
 modules zijn de 
speciale nylon 
draagwanden 
 uitermate geschikt.

 √ Nylon draagwanden 
zijn bestand tegen 
een temperatuur 
van 110° Celsius.

Afmetingen
√  Geschikt voor kasten, wagens of stellingen  gebouwd 

voor het ISO 3394 systeem, zowel in  brede als smalle 
uitvoeringen.

√  Door meerdere draagwanden boven elkaar te mon
teren kan iedere gewenste hoogte van kasten en 
wagens voorzien worden van draagwanden.

Telescopen
√  Er is ook de mogelijkheid om telescopen in de kasten  

te monteren. Draagkracht is 50 kg per set geleiders.

Stopfunctie
√  De stopfunctie, indien de stopjes zijn aangebracht op 

de  module, voorkomt dat de module onbedoeld uit 
de kast  getrokken kan worden.

√  Stopfunctie werkt zowel in de horizontale, diagonale 
als de kiep stand van de module (afhankelijk van de 
montage wijze van de stopjes).

√  Er kunnen tot maximaal 4 stopjes per module wor
den toegepast. Hierdoor werkt de stopfunctie ook in 
doorgeefkasten en/of als een extra blokkade/zekering 
bijvoorbeeld bij gebruik aan boord van schepen.
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Ombouw voor koelkasten 

Ventilatie 
van koelkast

90
0

13
50

45
065

0

657

657

vooraanzicht

bovenaanzicht

Art. nr. 4050650906570
Speciale ombouwkast Kirsch koelkast

657x650x900 mm (BxDxH)

Art. nr. 4050650906571
Speciale ombouwkast Porkka LJk70 koelkast

657x650x900 mm (BxDxH)

Art. nr. 4050651354571
Speciale ombouwkast Porkka LJk180 koelkast

657x450x1350 mm (BxDxH)

Het toepassen van koelkasten in de meubels is 
mogelijk als aan of tussenbouw en als inbouw. 
Een zeer belangrijk punt bij deze in of tussen
bouw is de ventilatie van de koelkast of vriezer. 
Hierbij creëren wij een opwaartse luchtuitlaat, 
met of zonder luchtroosters, zodat zowel een 
goede toevoer als een juiste afvoer wordt 
verkregen met inachtneming van uw hygiëne 
en reinigingsvoorzieningen. Deurpanelen met 
sleepverbinding kunnen voor de koelkasten 
worden gemonteerd, mits dit geen afbreuk aan 
de koeltechnische eisen doet. 

Een steeds belangrijker wordend item is de 
ergonomie. Regelmatig wordt de koelkast op 
ooghoogte in de opstellingen geplaatst, zodat 
eenvoudig en snel materialen kunnen worden 
uitgenomen, zonder fysieke inspanningen.

Medische kasten     Medimpex Care Solutions     Afwerking34  Medimpex Care Solutions  •  +31 (0) 344 - 615 300  •  info@medimpex.nl  •  www.medimpex.nl



Afwerking

Meer informatie

Standaard afwerking
Rondom de gehele opbouw wordt 

een kunststof voorzetplint met 
 waterkeringsrand geplaatst.

Passtroken worden respectievelijk 
links of rechts geplaatst naast de kast 

tegen de muurzijde om de greep 
ruimte te geven.

Aftimmering
Voor de afwerking, vanaf de boven

zijde van de kast tot aan het plafond, 
heeft u de mogelijkheid om recht of 

schuin af te timmeren. Deze vorm van 
afwerken is altijd maatwerk. Geen 

ruimte is hetzelfde. 

Dakvormige aftimmeringen zijn 
in feite onder een hoek geplaatste 

kunststof  panelen welke tegen elkaar 
aan zijn gemonteerd en afgewerkt.

In elke ruimte waar een aftimmering 
nodig is houden wij altijd  rekening 

met de aanwezige verlichting, 
sprinklerinstallaties, ventilatie

roosters, luchtbehandelings
wervelingen e.d.

Art. nr. 42010500
Voorzetplint, 5000x10x95 mm (BxDxH)

Kunststof voorzetplint met waterkering. Standaard 5 meter lang.

Voorbeelden Aftimmeren

Rechte aftimmering Schuine aftimmering

Passtroken

Artikelnummeroverzicht van de passtroken

50 x 2000 mm (BxH) 425052002

100 x 2000 mm (BxH) 425102002

150 x 2000 mm (BxH) 425152002

200 x 2000 mm (BxH) 425202002

250 x 2000 mm (BxH) 425252002

300 x 2000 mm (BxH) 425302002

350 x 2000 mm (BxH) 425352002

400 x 2000 mm (BxH) 425402002

430 x 2000 mm (BxH) 425432002

630 x 2000 mm (BxH) 425632002
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Werkbladen
Volkern

Artikelnummeroverzicht van de meest voorkomende werkbladen

Werkblad afwerking, gebruik bij smal of breed type kast Diepte x dikte van het werkblad Art. nr.

Rechte voor en achterzijde, voor bureaublad toepassing Diepte 400 mm x dikte 20 mm 424040200

Rechte voor en achterzijde, bovenop brede kasten zonder deur Diepte 450 mm x dikte 20 mm 424045200

Rechte voor en achterzijde, bovenop brede kasten met deur Diepte 494 mm x dikte 20 mm 424049200

Rechte voor en achterzijde, bovenop smalle kasten zonder deur Diepte 600 mm x dikte 20 mm 424060200

Rechte voor en achterzijde, bovenop smalle kasten zonder deur Diepte 655 mm x dikte 20 mm 424065200

Rechte voor en achterzijde, bovenop smalle kasten met deur Diepte 670 mm x dikte 20 mm 424067200

Rechte voor en achterzijde, wanneer een diep werkblad gewenst is Diepte 700 mm x dikte 20 mm 424070200

Rechte voor en achterzijde, wanneer een diep werkblad gewenst is Diepte 750 mm x dikte 20 mm 424075200

Rechte voor en achterzijde, wanneer een diep werkblad gewenst is Diepte 800 mm x dikte 20 mm 424080200

Rechte voor en achterzijde, bovenop brede kasten met deur 
 ruggelingsgeplaatst in  eilandopstelling

Diepte 950 mm x dikte 20 mm 424095200

Rechte voor en achterzijde, bovenop smalle kasten met deur 
 ruggelingsgeplaatst in  eilandopstelling

Diepte 1310 mm x dikte 20 mm 424131200

De lengte en eventuele extra diepte van een werkblad zullen altijd door onze specialisten worden ingemeten. 
Wij informeren u graag over onze werkwijze en alle mogelijkheden.

Mogelijke opties bij volkern werkbladen zijn:
 √ Waterkering
 √ Druiprand

 √ Spatschermen
 √ Spoelbakken

 √ Kranen

Werkbladen

Onze volkern werkbladen worden vaak toegepast op aanrechtkasten 
en andere onderkasten. Ook kunnen deze werkbladen als bureaublad 
dienen. Daarvoor zijn aparte consoles beschikbaar. Deze beschikken 
over dezelfde kwaliteitseisen als ons overige medische meubilair.

Er zijn drie afwerkingen van de voor en achterzijde mogelijk bij de 
volkern werkbladen. Deze afwerkingen zijn ook te combineren. Volkern 
werk bladen hebben een lichtgrijze toplaag en een donkere zijkant. 
Werkbladen van volkern materiaal kunnen in elk denkbare vlakke vorm 
vervaardigd worden. 

De tekeningen hieronder zijn een doorsnede van een volkern 
 werkblad.

Rechte 
voorzijde

Afgeronde 
hoekvorm

Rechte 
achterkant
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Bureau- en overige werkbladen

Artikelnummeroverzicht van RVS werkbladen

Werkblad materiaalsoort en 
afwerking

Diepte x hoogte 
van het werkblad Art. nr.

Werkblad RVS met water kering 
rondom e/o tegelrand

Diepte 455 mm, 
 hoogte in overleg

423045300

Werkblad RVS met water kering 
rondom e/o tegelrand

Diepte 655 mm, 
 hoogte in overleg

423065300

Artikelnummeroverzicht van consoles t.b.v. werk /bureaubladen

Console en montage toepassing Diepte x hoogte (werkhoogte) Art. nr.

Wandconsole voor 450 mm diep werkblad Diepte 250 mm, hoogte 280 mm 34700003030

Wandconsole voor 650 mm diep werkblad Diepte 590 mm, hoogte 390 mm 34700005939

Vrijstaande console t.b.v. 650 mm diep werkblad,  vrijstaande 
 montage, (zittende) werkhoogte 750 mm

Diepte 620 mm, hoogte 750 mm 34700007562

Vrijstaande console t.b.v. 650 mm diep werkblad,  vrijstaande 
 montage, werkhoogte 900 mm

Diepte 620 mm, hoogte 900 mm 34700009262

Set à 3 verbindingsprofielen t.b.v. de vrijstaande consoles Lengte 1470 mm 34715000000

Koppelstuk t.b.v. verbindingsprofiel, per stuk
Te gebruiken bij afwijkende lengtes 
dan de standaard 1470 mm

34700000000

Twijfelt u over welk type console u nodig heeft, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.
Bij toepassing in cleanrooms vervallen de voetjes en wordt er gebruik gemaakt van een speciale vloerstrip.

Overige werkbladen

Ook werkbladen van RVS, Corian of HDF zijn bij ons verkrijgbaar.
Deze beschikken over dezelfde kwaliteitseisen als ons overige medi
sche meubilair. Voor beschikbare opties, zoals een tegelrand bij een 
RVS werkblad kunt u altijd contact met ons opnemen.

Consoles t.b.v. bureaubladen

Consoles t.b.v. bureaubladen zijn van een in witte kleur 
 geëpoxeerd staal die bij ons overige medische meubilair past.
De consoles zijn verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, 
 toepasbaar voor wand of vrijstaande montage.

De consoles die een werkblad onder steunen tot aan de grond 
worden ook wel pootjukken genoemd.
Een enkele onderkast is ook toepasbaar als ondersteuningspunt 
voor een werkblad. Laat u informeren.

Wandconsole
t.b.v. 450 mm 

diepe werkbladen

Wandconsole
t.b.v. 650 mm 

diepe werkbladen

Vrijstaande console, 620 mm diep

Verbindingsprofiel
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Sloten

Vraag ons naar alle 
 mogelijkheden rondom 
alle sloten oplossingen

Bel +31 344 615 300
Art. nr. 413000050
Codelocks KL1000 voor  gebruik op  kasten 

Montage variant verticaal.

De Codelocks KL1000 is een pincodeslot 
met  alleen toets programmering. Levens
duur van de 2 AAAbatterijen is 3 jaar bij 
15 maal sluiten per dag / ±15.000 inwerk
stellingen.

Art. nr. LS400BVW
Elektronisch (RFID) pincodeslot met  uitgebreide 
mogelijkheden

De Schlagbaum LS400 is een pin codeslot met 
RFID mogelijkheid (Mifare).

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd 
met de gewenste instellingen. Deze instellingen 
zullen wij voorprogrammeren.

Art. nr. 413000031
DOM slot voor een rechtsdraaiende deur

Art. nr. 413000041
DOM slot voor een linksdraaiende deur

Art. nr. 413000131
DOM slot voor een rechtsdraaiende deur
met driepuntssluiting

Art. nr. 413000141
DOM slot voor een linksdraaiende deur
met driepuntssluiting

Het DOM slot met een stangensysteem is voor 
een driepuntssluiting. 

Sleutel is zowel in gesloten als open stand eruit 
te halen. Er worden standaard twee sleutels 
meegeleverd.

Wilt u een sleutelplan, met of zonder moeder
sleutels? Vraag ernaar.

Art. nr. 413000061
Sleutelslot t.b.v. rolluikkast

Zelfsluitend slot, per slot wordt 
1 set van 2 sleutels geleverd.

Wilt u een sleutelplan, met of zon
der moedersleutels? Vraag ernaar.
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Speciale  kasten

Afvalkasten

Hierin zijn vele mogelijkheden.  Afhankelijk van de toe 
te  passen afvalsystemen kan gekozen worden voor een 
kanteldeur, telescoopgeleide verticale lades en zelfs slui
tingen met voetpedaal of drukveer; al dan niet onder
steund met een elektrisch openings en sluitsysteem. 

Inrijkasten

Kasten kunnen ook worden gebruikt om rijdend mate
rieel in te parkeren, dan wel mobiele voorraden op te 
slaan. Wij vervaardigen voor u op aanvraag inrijkasten 
met deuren, welke voorzien zijn van een zogenoemde 
sleepsokkel. Hierdoor kunnen eenvoudig en esthetisch 
verantwoord wagentjes en ander rollend materieel 
netjes uit het zicht worden opgeborgen. 

Medicijnkasten

De diversiteit van medicijn distributie systemen is enorm. 
Zo ook de variatie in mogelijk heden in interieur en sluit
systemen van de medicijnkasten. Of u nu EAV, EAG, leegvol 
of inzetbakjes toepast, het interieur kan worden aangepast 
van vaste schappen naar telescoopgeleide en onderverdeel
de medicijnschappen, cassettes en/of module  systemen. 
 Opiatenkastjes en opiatenlades zijn eenvoudig invoegbaar 
evenals verlichting, signalering en slot systemen.

Garderobe kasten

Dit lijkt een eenvoudig product, maar is door de veelheid aan 
wensen in zeer veel variaties te leveren. Denk bijvoorbeeld 
aan een geautomatiseerd en  geregistreerd versluitings
systeem.

Speciale kasten

Ondanks ons uitgebreide assortiment is het soms 
noodzakelijk dat speciale kasten worden geproduceerd. 
Uittrek kasten worden op aanvraag speciaal op maat 
 gemaakt  (zonder de  modulaire maatvoering uit het 
oog te verliezen).
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Overig

Houder staat in een hoek van 90˚

Houder staat in een hoek van 110˚

Contactgegevens

Medimpex Care Solutions

Faradaystraat 14-01

4004 JZ Tiel

+31 (0) 344-615300

info@medimpex.nl

www.medimpex.nl
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Art. nr. 418000004
Magneetsluiting

Kleine nietelektrische deurmagneten passen wij toe in die gevallen waar deuren moeten 
sluiten zonder geluid te maken, zoals op een (kinder/neonatologie) IC.

Art. nr. 410000905
Snapper

Nylon snapper voor ‘zachte’ en stabiele  sluiting van de 
deur. Onze kasten met deur zijn standaard voorzien 
van deze snapper. Bij het openen van de deur zet de 
snapper zichzelf altijd in de hiernaast getoonde stand. 
Wanneer de deur gesloten wordt zal de snapper zich 
vastzetten aan de bijbehorende kunststof greep.

Wanneer een deur zich niet lijkt te sluiten kan het zijn 
dat de snapper in de juiste stand gezet moet worden.

Art. nr. 418000003
Dictator

Het toevoegen van een deurdranger (dictator) zorgt 
voor het geluidloos en stevig dichttrekken van de deur. 
Dit type deurdranger wordt vaak toegepast bij deuren 
die goed moeten sluiten in over en onderdruk situaties.

A4 houders

240 x 325 mm (bxh)
Kunststof basisplaat, wit
Cover, flexibel magnetisch materiaal

Deze speciale A4 houder is ideaal voor plaatsing 
bovenop kasten. De hoek waaronder de houder 
wordt gemonteerd zorgt voor optimaal zicht op 
de inhoud van de A4 houder. De houder is voor
zien van flexibel dubbelzijdig tape en is eenvou
dig aan te brengen op bijna alle ondergronden.

De cover van flexibel magnetisch materiaal 
geeft u de mogelijkheid eenvoudig de informa
tie te verwisselen.

Art. nr. 411000912
A4 houder met hoek van 90˚ 

T.b.v. montage op schuine aftimmeringen 
in een hoek van 45˚ bovenop kast
opstellingen.

Art. nr. 411000913
A4 houder met hoek van 110˚ 

T.b.v.  montage bovenop kasten.
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