
1

PROassist
Mobiel functioneel meubilair voor OK en polikliniek
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PROassist
Orde met een systeem

Ons mobiele functionele meubilair 

PROassist biedt in elk opzicht veiligheid 

en een hoge kwaliteit. Het programma 

omvat tal van slimme, mobiele hulpmid-

delen voor alle mogelijke toepassingsge-

bieden in ziekenhuizen. 

Bij alle producten, of het nu gaat om 

zitmeubilair of vaste inrichting, staan flexi-

biliteit en hygiëne voorop. Al het meubi-

lair is van RVS 18/10 en dus roestvast, 

bestand tegen corrosie en desinfecteren-

de middelen, hygiënisch en gemakkelijk 

te reinigen – een leven lang.

Alle voordelen in een oogopslag

  · Wendbare, antistatische dubbele 

kunststof wielen zorgen voor maximaal 

rijcomfort.

  · Het geoptimaliseerde vijfvoudige 

voetkruis biedt optimale stabiliteit.

  · Alle PROassist producten hebben een 

geslepen en dus een zeer fraai en 

hygiënisch oppervlak. 

  · Leverbaar in talrijke uitvoeringsvarian-

ten.

  · Hoge stabiliteit.

  · Zonder hoeken en randen omdat alles 

naadloos is gelast.

  · De elektrisch geleidende constructie 

van alle relevante delen voorkomt stati-

sche oplading.

  · Betrouwbare service door de fabrikant.



4

Er gelden twee criteria voor producten 

voor het meest gevoelige medische 

bereik – de OK: absoluut hygiënische 

materialen en maximale functionaliteit – 

elke handeling moet perfect zijn en elk 

apparaat moet zich onder handbereik 

bevinden! 

De doordachte producten van het merk 

BLANCO bieden het OK-personeel 

betrouwbare ondersteuning bij alle taken.

Schalenstaander met verwarming
(incl. aanrakingsbeveiliging)

De verwarmde BLANCO schalenstaan-

der is bedoeld voor het opwarmen van 

spoeloplossingen en wordt bij voor-

keur ingezet in de OK. Het apparaat 

voldoet aan klasse 1 van de Richtlijn 

Medische Hulpmiddelen (RMH) en is 

voorzien van CE-markering.

Schaal: van RVS 18/10 met versterkte 

bodem; stevig opgehangen in een RVS 

ring; naar buiten getrokken ringvormige 

RVS duwhandgreep; voor ca. 3,5 l spoe-

loplossing. 

Verwarming: in een aluminiumplaat 

gegoten verwarmingselement; elektrische 

aansluitwaarde 230 V, 50/60 Hz, 600 W; 

traploos regelbaar van 30–60 °C, met 

voelbare drempel bij 40 °C; goed aflees-

bare schakelaar; temperatuurverdeling in 

PROassist
Grip op veiligheid

stappen van 10 °C; geïntegreerde tem-

peratuurbegrenzing in RVS corpus; LED 

bedrijfsspanningsweergave; regelnauw-

keurigheid +/- 2 °C; stekkerklaar met 5 m 

aansluitsnoer; stekker met randaarde. 

Frame: verrijdbare, stabiele vijfvoudige 

voetconstructie van RVS; naadloos gelast; 

hoogte 1004–1275 mm, met één hand 

traploos instelbaar;

slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebesten-

dige dubbele kunststof wielen, waarvan 

3 elektrisch geleidend (5 zwenkwielen 

ø 75 mm, 2 wielen met rem).

Afmetingen: 630 x 630 x 1004/1275 mm 

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 162*   
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Schalenstaanders

De schalenstaanders zijn bedoeld 

voor oplossingen, vloeistoffen, 

doeken, enz. 

Verrijdbare, vijfvoudige voetconstructie 

van RVS 18/10, naadloos gelast. Met 

duwhandgreep en uitneembare schaal 

van RVS 18/10; slijtvaste, niet-afgeven-

de, corrosiebestendige en antistatische 

dubbele kunststof wielen (5 zwenkwielen, 

ø 75 mm, waarvan 2 met rem); schaal: 

Capaciteit 6 liter, buitendiameter 320 mm.

PROassist
Meubilair voor OK en polikliniek

Hand- en armsteuntafel

Bij operatieve ingrepen aan hand of 

arm staat deze steuntafel paraat. 

Handmatig in hoogte verstelbaar, met 

stralingdoorlatend tafelblad. 

Verrijdbare, viervoudige voetconstruc-

tie van RVS 18/10, naadloos gelast. 

Tafelblad met stralingdoorlatende bekle-

ding, hoogte 30 mm, afneembaar en 

door kogelgewricht naar alle zijden kan-

telbaar; vast te zetten met klemhendel. 

Instrumentenwagen

Alle OK-instrumenten goed gesorteerd 

en onder handbereik op de verrijdbare 

en in hoogte verstelbare instrumenten-

wagen.

Verrijdbare, viervoudige voetconstructie 

van RVS 18/10, naadloos gelast. Stabiel, 

naadloos diepgetrokken tafelblad van 

RVS 18/10, met afgeronde hoeken en 

randen. Handmatig in hoogte verstelbaar 

Schalenstaander, enkel

Afmetingen: 635 x 670 x 865 mm 

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 164* 

 

Schalenstaander, dubbel

Afmetingen: 635 x 700 x 865 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 165*

Handmatig in hoogte verstelbaar van 

650–950 mm. Bekleding antistatisch. 

Belastbaarheid: 15 kg. Slijtvaste, niet-

afgevende, corrosiebestendige dubbele 

kunststof wielen waarvan 2 elektrisch 

geleidend (4 zwenkwielen ø 75 mm). 

Afmetingen: 450 x 450 x 760/1030 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 169  

van 830–1300 mm. Max. belastbaarheid 

30 kg. Slijtvaste, niet-afgevende, corro-

siebestendige dubbele kunststof wielen 

waarvan 2 elektrisch geleidend (4 zwenk-

wielen ø 75 mm).

Afmetingen tafelblad: 640 x 440 mm

Afmetingen: 640 x 440 x 830/1300 mm 

Gewicht: 22 kg

Bestelnr. 542 182*  
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PROassist
Meubilair voor OK en polikliniek

Hydraulische instrumenten-
pomptafel, model Tübingen

Op dit extreem grote tafelblad is 

ruimte voor werkelijk alle 

instrumenten.

Van RVS 18/10, met ingebouwde preci-

siepomp (gesloten hydraulisch systeem, 

max. belasting 30 kg, onderhoudsvrij, 

direct bedrijfsklaar) voor hoogteverstelling 

van 950–1350 mm. Zeer groot tafelblad, 

360° draaibaar en vast te zetten.

Slijtvaste, corrosiebestendige dubbele 

wielen met kogellagers (4 zwenkwielen, 

ø 125 mm waarvan 2 met rem), elek-

trisch geleidend.

Hydraulische instrumenten-
pomptafel

De praktische instrumentenwagen, 

eenvoudig met de voet in hoogte 

verstelbaar.

Zware, stabiele drievoudige voetcon-

structie met ingebouwde precisiepomp 

(gesloten hydraulisch systeem, max. 

belasting 30 kg, onderhoudsvrij, direct 

bedrijfsklaar), in hoogte verstelbaar van 

950–1350 mm met voetbeugelbediening, 

frameconstructie en cilinder van RVS 

18/10. Voetbeugel voorzien van elek-

trisch geleidend rubber. Stabiel, naadloos 

diepgetrokken tafelblad van RVS 18/10, 

met afgeronde hoeken en randen, draai-

baar en vast te zetten. Slijtvaste, niet-

afgevende, corrosiebestendige dubbele 

kunststof wielen waarvan 1 elektrisch 

geleidend (3 zwenkwielen ø 75 mm).

Afmetingen tafelblad: 640 x 440 mm

Afmetingen: 730 x 540 x 950/1350 mm 

Gewicht: 30 kg

Bestelnr. 543 270* 

Afmetingen tafelblad: 740 x 540 mm

Afmetingen: 780 x 540 x 950/1350 mm 

Gewicht: 31 kg

Bestelnr. 543 271* 

Afmetingen: 1200 x 600 x 950/1350 mm 

Gewicht: 43 kg

Bestelnr. 543 269  
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Schopemmer 

Voor het snel wegwerpen van  

verbruiksmaterialen in de OK.

Verrijdbaar, van RVS 18/10, naadloos, 

met elektrisch geleidende stootring rond-

om; emmerhouder van RVS. Met emmer 

van RVS 18/10, ca. 15 liter inhoud.

Met 4 dubbele kunststof wielen waarvan 

2 elektrisch geleidend (ø 75 mm). 

Wasgoed- en afvalwagen

De transportwagen voor gedragen 

OK-kleding of alle soorten afval.

Verrijdbare, naadloze buizenframecon-

structie van RVS 18/10, met 2 beugels 

voor opname van 2 gangbare wasgoed- 

of afvalzakken van 60/70 l inhoud, met 

aangevormde duwbeugel. 

Speciale beugel voorkomt het door-

schuiven van de wasgoed- of afvalzak. 

Met 4 dubbele kunststof wielen waarvan 

2 elektrisch geleidend (ø 75 mm), 2 wie-

len met rem.

PROassist
Meubilair voor OK en polikliniek

Schopemmer zonder duwhandgreep

Afmetingen schopemmer:  

466 x 466 x 263 mm 

Gewicht: 6 kg

Afmeting bovenzijde emmer: 465 mm

Bestelnr. 542 178*

Schopemmer met duwhandgreep

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar zonder duwhandgreep.

Afmetingen: 466 x 575 x 800 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 180*     

Transportwagen, enkel 

(voor 1 wasgoed- of afvalzak)

Afmetingen: 575 x 350 x 777 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 163  

Transportwagen, dubbel 

(voor 2 wasgoed- of afvalzakken)

Afmetingen: 1020 x 350 x 777 mm 

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 166  

Toebehoren: 

Kunststof deksel voor afvalwagen

Van kunststof, voor montage achteraf op 

BLANCO transportwagens voor wasgoed- 

en afvalzakken.

Afmetingen: 403 x 360 mm 

Bestelnr. 543 521
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Infuusstaander

Van RVS 18/10, naadloos gelaste vijf-

voudige voetconstructie. In hoogte ver-

stelbaar van 1500–2500 mm met klem-

schroef; inclusief RVS flessenkruis met 

4 veiligheidsinfuushaken, druipglas en 

-houder; belastbaarheid per haak: 2 kg.  

Niet-afgevende, corrosiebestendige en 

antistatische dubbele kunststof wielen 

(5 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 2 met 

rem).

Infuusstaander

Praktisch eenhandsmodel

Van RVS 18/10, naadloos gelaste vijfvou-

dige voetconstructie. In hoogte verstel-

baar van 1500–2350 mm met eenhands 

hoogteverstelling; met aqua-stopbus met 

afdichtring en bedieningsring van kunst-

stof; inclusief RVS flessenkruis met 4 

veiligheidsinfuushaken. Met druipglas en 

-houder; belastbaarheid per haak: 2 kg.

Niet-afgevende, corrosiebestendige en 

antistatische dubbele kunststof wielen 

(5 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 2 met 

rem).

PROassist
Meubilair voor OK en polikliniek

Afmetingen: 630 x 630 x 1500/2500 mm 

Gewicht: 8 kg

Bestelnr. 542 170*

Afmetingen: 630 x 630 x 1500/2350 mm 

Gewicht: 10 kg 

Bestelnr. 542 171* 
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PROassist
Meubilair voor OK en polikliniek

OK-schoenenrek

 

OK-schoenenrek, verrijdbaar 

Verrijdbare viervoudige voetconstructie 

van RVS 18/10, naadloos gelast, met 

6 buisframerekken van RVS 18/10 voor 

24 paar OK-schoenen van willekeurige 

maat. Slijtvaste, niet-afgevende, cor-

rosiebestendige en antistatische dub-

bele kunststof wielen (4 zwenkwielen 

ø 75 mm waarvan 2 met rem).

Afmetingen: 970 x 580 x 1600 mm 

Gewicht: 26 kg

Bestelnr. 542 187*  

OK-opstapje

De OK-opstapje van  

BLANCO Professional heeft  

zeer slijtvaste stoppen!

Stabiele, viervoudige voetconstruc-

tie van RVS 18/10, naadloos gelast. 

Uitvoering en afmetingen conform 

Arbovoorschriften. Voor eenvoudige reini-

ging voorzien van afneembare, slipvaste, 

geribbelde treeplank van RVS 18/10; 

4 elektrisch geleidende, niet-afgevende 

resp. niet-strepende rubberen poten. 

Belastbaarheid: 125 kg

OK-opstapje, 1 niveau, 130 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 130 mm 

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 191*  

OK-schoenenrek, wandmontage

Frameconstructie van RVS 18/10, naad-

loos gelast, met 7 buisframerekken van 

RVS 18/10 voor 30 paar OK-schoenen 

van willekeurige maat. 

Afmetingen: 894 x 345 x 1450 mm 

Gewicht: 24 kg

Bestelnr. 542 188   

OK-opstapje, 1 niveau, 220 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 220 mm 

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 192*  

OK-opstapje, 1 niveau, 300 mm hoog

Belastbaarheid: 125 kg

Afmetingen: 600 x 350 x 300 mm 

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 193*  

OK-opstapje, 2 niveaus,  

220/440 mm hoog

Belastbaarheid: 100 kg

Afmetingen: 600 x 650 x 220/440 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 194*  

Waar laat u de OK-schoenen? 

In het rek voor de in- en uitleidruimte.
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Zitmeubilair voor medisch gebruik moet 

aan hoge eisen voldoen. In de OK is b.v. 

een betrouwbare elektrische aarding van 

alle onderdelen van levensbelang voor de 

patiënt. 

Verrijdbare draaistoelen  
voor de OK 

Verrijdbare constructie van RVS 18/10 

met 5 wielen. Traploos in hoogte verstel-

baar van 510–740 mm met ingebouwde 

gasveer met voetbediening via grote, 

verchroomde veiligheidsvoetbeugel; 

Bekleding zwart, elektrisch geleidend, 

met uittrekbeveiliging conform DIN-

norm. Zitting ø 360 mm (ronde zitting) of 

420 mm (zadelzitting); bekleding 100 mm 

dik bij ronde zitting, 80 mm bij zadelzit-

ting;  

voet ø 480 mm, belastbaarheid 140 kg. 

Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebe-

stendige kunststof wielen (5 zwenkwielen 

ø 50 mm met dubbele kogellagers waar-

van 3 elektrisch geleidend; in het frame 

geïntegreerde voetrem). 

PROassist
Hier zit u goed

Verrijdbare draaistoel met ronde zitting

Afmetingen: 480 x 600 mm 

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 344 351*  

Verrijdbare draaistoel met ronde zitting 

en rugleuning

Rugleuning verstelbaar over 45 mm

Afmetingen: 480 x 900 mm 

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 344 352*  

   

Verrijdbare draaistoel met zadelzitting

Afmetingen: 480 x 600 mm 

Gewicht: 30 kg

Bestelnr. 344 353*  

    

Verrijdbare draaistoel met zadelzitting 

en rugleuning

Rugleuning verstelbaar over 45 mm

Afmetingen: 480 x 900 mm 

Gewicht: 30 kg

Bestelnr. 344 354* 

  

Het zitmeubilair moet ook ergonomisch, 

robuust, hygiënisch en gemakkelijk te rei-

nigen zijn. Bij voorkeur zijn ze in hoogte 

verstelbaar. Draaikrukken en verrijdbare 

draaistoelen voor de OK van BLANCO 

voldoen ruimschoots aan al deze eisen.
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Draaikrukken

Deze draaikrukken kunt u in alle  

functionele ruimten en de OK inzetten 

omdat ze elektrisch geleidend zijn.

Constructie van RVS 18/10, in hoogte 

verstelbaar met precisiespindel, geglas-

pareld. Beklede zittingen (ø 340 mm) met 

elektrisch geleidende zwarte bekleding. 

Belastbaarheid 140 kg.

Niet-verrijdbare modellen met elektrisch 

geleidende rubberen poten. Verrijdbare 

modellen met 5 zwenkwielen ø 50 mm 

(slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebe-

stendige dubbele kunststof wielen waar-

van 3 elektrisch geleidend).

Draaikruk met zitting en spindel van 

RVS, geglaspareld

Afmetingen: 460 x 400/620 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 355*  

Draaikruk met zitting en spindel van 

RVS, geglaspareld

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met vijfvoudige voetconstructie met 

wielen.

Afmetingen: 460 x 440/660 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 356*  

PROassist
Draaikrukken en verrijdbare draaistoelen voor de OK

Draaikruk met vlakke, beklede zitting

(35 mm hoog)

Niet-verrijdbaar model met elektrisch 

geleidende rubberen poten.

Afmetingen: 460 x 435/635 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 357*  

Draaikruk met vlakke, beklede zitting

(35 mm hoog)

Verrijdbaar model met 5 zwenkwielen, 

ø 50 mm

Afmetingen: 460 x 475/695 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 358*  

Draaikruk met hoge beklede zitting

(65 mm hoog)

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar niet verrijdbaar.

Afmetingen: 460 x 465/685 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 359*  

Draaikruk met hoge beklede zitting

(65 mm hoog)

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met wielen.

Afmetingen: 460 x 505/725 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 344 360  
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Ons meubilair voor OK en polikliniek 

biedt u complete oplossingen volgens 

het bouwdoosprincipe – dat wil zeggen, 

u kunt uw wagens naar eigen behoefte 

samenstellen. Zo krijgt u een systeem 

waarbij alles op de juiste plek zit.

PROassist
Onmisbare assistentie

Voor alle producten voor medische toe-

passingen gebruiken wij uitsluitend roest-

vast staal. Het is het meest hygiënische 

materiaal en kan zelfs worden gesterili-

seerd. Bovendien doorstaat roestvast 

staal met glans jarenlang onderhoud met 

reinigings- en desinfecterende middelen.
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Wandhaakprofiel met haken

Van RVS 18/10, vierkante buis 30 x 

20 mm, met 2 kunststof doppen, aange-

laste haken, haakafstand 350 mm, haak-

draagvermogen verticaal 60 kg per haak, 

voor STE-korven en vergelijkbare artike-

len. 

Wandprofiel met 2 haken

Afmetingen: 700 mm lang

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 210*  

Wandhaakprofiel met 3 haken

Afmetingen: 1050 mm lang

Gewicht: 1,4 kg

Bestelnr. 542 211*  

PROassist
Aan- en afvoer

Wandhaakprofiel met 4 haken

Afmetingen: 1400 mm lang

Gewicht: 1,6 kg

Bestelnr. 542 212*  

Wandhaakprofiel met 5 haken

Afmetingen: 1750 mm lang

Gewicht: 2,2 kg

Bestelnr. 542 213* 

Wandhaakprofiel met 7 haken

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met haakafstand 240 mm voor 

7 korven voor steriel materiaal van 

1/2 STE

Afmetingen: 1600 mm lang

Gewicht: 2,5 kg

Bestelnr. 542 214*  

Hakenwagen/wandhakenprofiel

Het omvangrijke systeem van haken-

wagens en toebehoren van BLANCO. 

De opbouw is modulair, alle onderde-

len zijn uitwisselbaar. Stel uw eigen 

wagen naar behoefte samen: met toe-

behoren voor alle denkbare taken. 

Hakenwagen, enkelzijdig

Verrijdbare, naadloze frameconstructie 

van vierkante buis 25 x 25 mm, van RVS 

18/10, met haken voor max. 3 stuks 

1 STE-korven en vergelijkbare artikelen. 

Haakdraagvermogen verticaal 60 kg 

per haak; slijtvaste, niet-afgevende, 

 corrosiebestendige en antistatische dub-

bele kunststof wielen (4 zwenkwielen 

ø 75 mm waarvan 2 met rem, met stoot-

randen).

Afmetingen: 600 x 460 x 1438 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 208* 

Hakenwagen, dubbelzijdig

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met haken voor max. 6 stuks 

1 STE-korven. 

Afmetingen: 600 x 670 x 1438 mm 

Gewicht: 7 kg

Bestelnr. 542 209*  
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Korf voor steriel materiaal

Ideaal voor transport,  

opslag en sterilisatie. 

 

Van RVS 18/10, elektrolytisch gepo-

lijst, braamvrije afwerking, gesloten 

draadlussen (2,5 mm), midden onder 

het bovenframe (6 mm) gelast, bodem-

frame (5 mm) uitgevoerd als stapelframe 

(3 mm). 

Maaswijdte: wanden 22 x 40 mm, 

bodem 22 x 22 mm; te hangen aan 

wandhaakprofielen en haakwagen, 

belastbaarheid: 20 kg. 

Korf voor steriel materiaal 1/2 STE

Afmetingen: 575 x 280 x 135 mm 

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 215* 

   

Universele houder voor  
kunststof- en draadcontainers

Van RVS 18/10, gladde, naadloze 

afwerking.

Voor 3 containers van maat 3.

Afmetingen: 550 x 37 x 247 mm 

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 219*  

Voor 4 containers van maat 4.

Afmetingen: 550 x 37 x 170 mm 

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 220*  

PROassist
Aan- en afvoer

Korf voor steriel materiaal 1 STE

Uitvoering zoals hierboven beschreven

Afmetingen: 575 x 280 x 265 mm 

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 216* 

Korf voor steriel materiaal 1 STE met 

handopening

Van RVS 18/10, met handopening aan 

de lange zijde 300 x 120 mm. Uitvoering 

zoals hierboven beschreven

Afmetingen: 575 x 280 x 265 mm 

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 217* 

Korf voor steriel materiaal 2 STE

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar belastbaarheid: 30 kg 

Afmetingen: 575 x 560 x 265 mm 

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 218*  

Voor 5 containers van maat 5.

Afmetingen: 550 x 37 x 124 mm 

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 221*  
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Multifunctioneel werkblad

Voor gevouwen tissues, van RVS 18/10, 

gladde, naadloze afwerking.

Schoenenhouder

Van RVS 18/10, gladde, braamvrije 

afwerking, elektrolytisch gepolijst, met 

12 ophangbeugels, gesloten draad-

lussen, draaddikte: 6 mm, voor  

max. 6 paar schoenen.

PROassist
Aan- en afvoer

Afmetingen: 610 x 326 x 260 mm 

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 222*  

Afmetingen: 600 x 263 x 180 mm 

Gewicht: 1 kg

Bestelnr. 542 223* 
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Slang- en operatiedoekhouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwer-

king, met 11 ingelaste haken, onderling 

versprongen, voor anesthesieslangen en 

operatiedoeken.

Multifunctionele apparaten- 
houder

Voor b.v. anesthesieapparatuur en 

OK-toebehoren. Van RVS 18/10, gladde, 

naadloze afwerking, massieve glijrail 25 x 

10 mm.

PROassist
Aan- en afvoer

Afmetingen: 585 x 94 x 180 mm 

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 224*  

Afmetingen: 600 x 48 x 180 mm 

Gewicht: 1,5 kg

Bestelnr. 542 225* 
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Roestvast stalen corpus  
voor acryl voorraadbakken

Met 3 acryl voorraadbakken, 

stapelbaar.

Afmetingen: 601 x 172 x 245 mm 

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 226  

Houder voor speciale  
roestvast stalen inzetbakken

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwer-

king, voor speciale inzetbakken, met 

dekselhouder.

Afmetingen: 550 x 325 x 320 mm 

Gewicht: 2 kg

Bestelnr. 542 228*  

Speciale roestvast stalen  
inzetbak (zonder deksel), 
100 mm diep

Van RVS 18/10, naadloos diepgetrokken, 

voor BLANCO zeefschaal.

Afmetingen: 530 x 325 x 100 mm 

Gewicht: 1,4 kg

Bestelnr. 1550590*  

PROassist
Aan- en afvoer

Met 5 acryl voorraadbakken, 

stapelbaar.

Afmetingen: 601 x 172 x 171 mm 

Gewicht: 4,5 kg

Bestelnr. 542 227 

Speciale roestvast stalen  
inzetbak (zonder deksel), 
200 mm diep

Van RVS 18/10, naadloos diepgetrokken, 

voor BLANCO zeefschaal.

Afmetingen: 530 x 325 x 200 mm 

Gewicht: 2,1 kg

Bestelnr. 1550592* 

Deksel

Voor speciale roestvast stalen  

inzetbakken.

Afmetingen: 530 x 325 mm 

Gewicht: 1,1 kg

Bestelnr. 550 658*  



18

Spuiten- en canulehouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze afwer-

king, tussenplank. Voorzien van twee 

maal 4 onderverdelingen van plexiglas, 

variabel monteerbaar.

 

Hechtmateriaalhouder

Van RVS 18/10, met 4 compartimenten, 

voor max. 20 gangbare kleinverpakkin-

gen. 

Handschoenendispenser

Van RVS 18/10, voor max. 3 hand-

schoenmaten van elk 50 paar.

 

PROassist
Aan- en afvoer

Afmetingen: 580 x 350 x 275 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 229  

Afmetingen: 600 x 173 x 290 mm 

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 230*  

Afmetingen: 580 x 320 x 260 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 231*  
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Lessenaar

Van RVS 18/10. Schrijfblad voor het 

verplegend personeel. Lessenaar met 

opstaande rand aan de voorzijde en tus-

senvak.

Urinaalhouder

Van RVS 18/10, gladde, naadloze 

afwerking, voor 5 urinalen.

Afmetingen: 580 x 276 x 230 mm 

Gewicht: 4 kg

Bestelnr. 542 233  

PROassist
Aan- en afvoer

Afmetingen: 580 x 396 x 244 mm 

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 232*  

Houder voor 5 ondersteken  
met deksel

Van RVS 18/10, voor 5 ondersteken  

en 5 deksels.

Afmetingen: 675 x 420 x 230 mm 

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 234*  
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Werkblad met steun

Met vast aangelaste steun van RVS 

18/10, gladde, naadloze afwerking. 

Draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde 

belasting: 50 kg.

Kunststof container

Van polypropyleen. Stapelbaar, te han-

gen aan houders voor containers. Voor 

diverse artikelen. 

Maat 3, blauw

Afmetingen: 210 x 350 x 200 mm

Bestelnr. 542 238*  

Maat 4, blauw

Afmetingen: 150 x 230 x 125 mm

Bestelnr. 542 239*  

Maat 5, blauw

Afmetingen: 100 x 170 x 75 mm

Bestelnr. 542 240*  

PROassist
Aan- en afvoer

Afmetingen: 695 x 350 x 205 mm 

Gewicht: 5 kg

Bestelnr. 542 235*  

Afmetingen: 695 x 450 x 240 mm 

Gewicht: 6 kg

Bestelnr. 542 236*  

Afmetingen: 695 x 600 x 275 mm 

Gewicht: 8 kg

Bestelnr. 542 237* 

Maat 3, groen

Afmetingen: 210 x 350 x 200 mm

Bestelnr. 542 241*  

Maat 4, groen

Afmetingen: 150 x 230 x 125 mm

Bestelnr. 542 242*  

Maat 5, groen

Afmetingen: 100 x 170 x 75 mm

Bestelnr. 542 243* 
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Draadcontainer

Van RVS 18/10; te hangen aan houders 

voor containers. 

Zeefschaal met neerklapbare 
handgrepen

Van RVS 18/10, elektrolytisch gepolijst, 

braamvrije afwerking, zeefschaal diep-

getrokken, gesloten bodemframe met 

dwarsdragers voor hoge belastbaarheid, 

2 binnenliggende neerklapbare handgre-

pen gemonteerd aan de korte zijden. 

Handgreepbeugel 130 x 40 mm.

PROassist
Aan- en afvoer

Maat 3

Afmetingen: 350 x 210 x 200 mm

Bestelnr. 542 244*  

Maat 4

Afmetingen: 230 x 150 x 125 mm

Bestelnr. 542 245*  

Maat 5

Afmetingen: 170 x 100 x 75 mm

Bestelnr. 542 246*  

 

Maat 1

Afmetingen: 240 x 250 x 50 mm

Bestelnr. 542 247*  

Maat 2

Afmetingen: 480 x 250 x 50 mm

Bestelnr. 542 248*  
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Vuilzeef

RVS 18/10, elektrolytisch gepolijst, 

braamvrije afwerking, gelast rooster 

10 x 10 x 1 mm, gesloten bodemframe, 

bovenframeversteviging in lengterich-

ting dient als draagstang, stapelbaar, 

4 U-vormige poten gelast aan het 

bodemframe. Passend in polypropyleen-

schalen.

Afmetingen: 245 x 175 x 90 mm

Bestelnr. 542 249*  

Palletwagen

Voor het gemakkelijk transporteren 

van een 2 STE-korf resp. twee 1 STE-

korven.

Verrijdbare, naadloze frameconstructie 

van vierkante buis 25 x 25 mm, van RVS 

18/10 voor 2 stuks 1 STE-korven of 

1 stuks 2 STE-korf, met aangevormde 

duwbeugel, 4 zwenkwielen ø 125 mm 

waarvan 2 met rem, met dubbele  

kogellagers, elektrisch geleidend, met 

draadbescherming en stootranden.  

Max. belastbaarheid: 100 kg 

PROassist
Aan- en afvoer

Polypropyleenschaal

Schalen van polypropyleen, steriliseerbaar 

tot +134 °C, voor gebruikte instrumenten, 

spuiten, canules en katheters; schaal voor 

een vuilzeef.

Polypropyleenschaal met dicht deksel 

Afmetingen: 300 x 225 x 125 mm

Bestelnr. 542 250*  

Polypropyleenschaal met sleufdeksel

Afmetingen: 300 x 225 x 125 mm

Bestelnr. 542 251*  

Afmetingen: 675 x 815 x 900 mm 

Gewicht: 11 kg

Bestelnr. 542 252 
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Bijzettafels, wagens, apparatuurhouders 

en dispensers zijn onmisbare passieve 

hulpjes. 

Voor deze hulpjes hebben wij een uitge-

kiend toebehorenprogramma ontwikkeld: 

gebruiksvriendelijk en met een grote toe-

gevoegde waarde.

PROassist
Mobiele ondersteuning – alles onder handbereik!

Alle producten van het merk BLANCO zijn 

zorgvuldig afgewerkt en waar mogelijk uit-

gevoerd in hygiënisch roestvast staal.
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Instrumentenwagen

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm 

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 265*  

Instrumentenwagen

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 266*  

Instrumentenwagen

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 15 kg

Bestelnr. 542 267  

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm 

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 268  

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 18 kg

Bestelnr. 542 269  

Instrumentenwagen met schuiflade

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 21 kg

Bestelnr. 542 270  

Instrumentenwagen met schuiflade  

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 29 kg

Bestelnr. 542 276  

Instrumentenwagen met vlakke 

framerandplaat, bovenste plaat 

afneembaar

Afmetingen: 689 x 489 x 800 mm 

Gewicht: 10 kg

Bestelnr. 542 278  

Instrumentenwagen met vlakke 

framerandplaat, bovenste plaat 

afneembaar

Afmetingen: 784 x 689 x 800 mm 

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 279  

Instrumentenwagen met vlakke 

framerandplaat, bovenste plaat 

afneembaar

Afmetingen: 1004 x 689 x 800 mm 

Gewicht: 15 kg

Bestelnr. 542 280  

PROassist
Instrumenten- en apparatenwagens, toebehoren

Instrumentenwagen

Kleine wielen, groot effect: 

deze Instrumentenwagens zijn altijd 

daar waar ze nodig zijn.

Verrijdbare, naadloze frameconstructie 

van vierkante buis 20 x 20 mm, van RVS 

18/10, buisframe uitgevoerd als bescher-

mende rand, boven en onder met 

afneembare tafelbladen van RVS 18/10. 

Belastbaarheid: 20 kg 

Schuiflade-afmeting: 445 x 95 mm 

Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebesten-

dige en antistatische dubbele kunststof 

wielen (4 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 

2 met rem, met stootranden). 

Instrumentenwagens zijn naar wens ook 

leverbaar in de hoogten 900 mm en 

1000 mm.

Instrumentenwagen met  

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm 

Gewicht: 12 kg

Bestelnr. 542 271  

Instrumentenwagen met  

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 17 kg

Bestelnr. 542 272

Instrumentenwagen met  

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 990 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. 542 273  

Instrumentenwagen met schuiflade  

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 800 mm 

Gewicht: 19 kg

Bestelnr. 542 274 

Instrumentenwagen met schuiflade  

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 800 mm 

Gewicht: 25 kg

Bestelnr. 542 275  
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Apparatenwagen

De iets lagere roltafel voor grotere 

apparatuur en stellages – zo blijft de 

optimale werkhoogte behouden.

Verrijdbare, naadloze frameconstructie 

van vierkante buis 20 x 20 mm, van RVS 

18/10, buisframe uitgevoerd als bescher-

mende rand, boven en onder met uit-

neembare tafelbladen van RVS 18/10. 

Belastbaarheid: 20 kg 

PROassist
Instrumenten- en apparatenwagens, toebehoren

Schuiflade-afmeting: 445 x 95 mm 

Slijtvaste, niet-afgevende, corrosiebe-

stendige en antistatische kunststof wielen 

(4 zwenkwielen ø 75 mm waarvan 2 met 

rem, met stootranden). 

Apparatenwagen

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm 

Gewicht: 9 kg

Bestelnr. 542 281  

Apparatenwagen

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm 

Gewicht: 12 kg

Bestelnr. 542 282  

Apparatenwagen met schuiflade

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm 

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 283  

Apparatenwagen met schuiflade

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm 

Gewicht: 13 kg

Bestelnr. 542 284  

Apparatenwagen met schuiflade  

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm 

Gewicht: 17 kg

Bestelnr. 542 285  

Apparatenwagen met schuiflade  

en RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm 

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. 542 286  

Apparatenwagen met  

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 675 x 475 x 650 mm 

Gewicht: 11 kg

Bestelnr. 542 287  

Apparatenwagen met  

RVS rand aan 3 zijden

Afmetingen: 770 x 675 x 650 mm 

Gewicht: 16 kg

Bestelnr. 542 288
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Gebruikte-instrumentenbak

Van polypropyleen, met sleufdeksel,  

steriliseerbaar, met zwenkbare houder  

en bevestigingsklem 

Spuiten- en canuledispenser

Met 3 acryl voorraadbakken spuitendis-

penser en 5 acryl voorraadbakken als 

canuledispenser; met steun (first-in/first-

out-principe).

PROassist
Instrumenten- en apparatenwagens, toebehoren

Set afvalboxen

Bestaande uit 10 boxen met 1 houder en 

bevestigingsklem.

Afmetingen: 600 x 200 x 410 mm

(zonder steun)

Bestelnr. 542 290  

Afmetingen: 300 x 230 x 130 mm

Bestelnr. 530 040  

Afmetingen: ø 140 x 145 mm

Bestelnr. 530 046 

Toebehoren:

Reserve-afvalboxen

(V.E. = 120 stuks)

Bestelnr. 530 047 
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PROassist
Instrumenten- en apparatenwagens, toebehoren

Koker

In drieën verdeeld, voor afzuigkatheters, 

op te hangen.

 

Contactdoosblok

Zesvoudig, met controlelampje, aansluit-

snoer 2,2 m, ophangrail van RVS 18/10.

Afmetingen: 160 x 92 x 563 mm

Bestelnr. 530 049  

Afmetingen: 390 x 50 x 45 mm

Bestelnr. 530 050 
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Ook aan transport- en multifunctionele 

apparaten worden de hoogste eisen 

gesteld op het gebied van hygiëne en 

efficiency, levensduur en reinigingsge-

mak. Daarom zijn alle apparaten van het 

merk BLANCO van RVS 18/10. Want 

roestvast staal is zelfs bestand tegen 

de meest agressieve desinfecterende 

middelen – grondig reinigen is dus geen 

probleem. 

PROassist
Wendbaar door OK en polikliniek

De naadloos gelaste afwerking voorkomt 

het aankoeken van vuilresten en kiemen. 

Alle apparaten zijn voorzien van speciale 

elektrisch geleidende wielen en dus overal 

inzetbaar. 

En ook het design is overtuigend: door de 

neutrale kleur van het roestvast staal pas-

sen de BLANCO transport- en multifuncti-

onele apparaten bij elk meubilair.
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Universele wagens

De wagens zijn universeel inzetbaar 

– en zeer geschikt voor transport van 

gebruiksartikelen tot 20 kg. 

Met praktische duwhandgreep. 

Buisframe als beschermende rand, met 

afneembaar tafelblad van RVS 18/10. 

Alle wagens zijn voorzien van robuuste 

stootranden. 4 zwenkwielen met conus-

kogellagers, ø 125 mm waarvan 2 met 

rem, elektrisch geleidend, met draadbe-

scherming.

PROassist
Transport- en multifunctionele wagens

Met 2 niveaus 

Afmetingen: 833 x 705 x 800 mm

Gewicht: 14 kg

Bestelnr. 542 291  

Met 2 niveaus

Afmetingen: 1053 x 705 x 800 mm 

Gewicht: 16 kg

Bestelnr. 542 292  

Met 3 niveaus

Afmetingen: 1053 x 705 x 1020 mm 

Gewicht: 23 kg

Bestelnr. 542 293  
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Transportwagen MSW 8 x 5-2

Met 2 werkbladen, 800 x 500 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

585 mm

Afmetingen: 900 x 600 x 950 mm 

Gewicht: 17 kg

Bestelnr. 531 077  

Transportwagen MSW 8 x 5-3

Met 3 werkbladen, 800 x 500 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

275 mm

Afmetingen: 900 x 600 x 950 mm 

Gewicht: 20 kg

Bestelnr. 531 078  

Transportwagen MSW 9 x 6-2

Met 2 werkbladen, 800 x 550 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

585 mm

Afmetingen: 1000 x 650 x 950 mm 

Gewicht: 18 kg

Bestelnr. 531 081 

Transportwagen MSW 9 x 6-3

Met 3 werkbladen, 800 x 550 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

275 mm

Afmetingen: 1000 x 650 x 950 mm 

Gewicht: 22 kg

Bestelnr. 531 082

Transportwagens 

De transportwagen is de nog  

robuustere tegenhanger van de  

universele wagen.

Frame: duurzame, naadloze buis,  

ø 25 mm, van RVS 18/10. 

Naadloos ingelaste werkbladen met 

10 mm verhoogde profielrand rondom, 

aan de onderzijde versterkt met 2  

profielen. 

Alle wagens zijn voorzien van robuuste 

stootranden. 

Wielen: 4 zwenkwielen met conuskogel-

lagers, ø 125 mm waarvan 2 met rem, 

elektrisch geleidend, met draadbescher-

ming. Max. belastbaarheid: per plateau 

80 kg, totaal 120 kg. 

PROassist
Transport- en multifunctionele wagens

Transportwagen MSW 10 x 6-2

Met 2 werkbladen, 1000 x 600 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

585 mm

Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm 

Gewicht: 23 kg

Bestelnr. 531 086  

  

Transportwagen MSW 10 x 6-3 

Met 3 werkbladen, 1000 x 600 mm

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

275 mm

Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm 

Gewicht: 28 kg

Bestelnr. 531 088  

Transportwagen MSW 10 x 6-2 

Met 2 werkbladen, 1000 x 600 mm 

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met 2 bok- en 2 zwenk wielen 

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

585 mm

Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm 

Gewicht: 23 kg

Bestelnr. 531.085 

Transportwagen MSW 10 x 6-3 

Met 3 werkbladen, 1000 x 600 mm

Uitvoering zoals hierboven beschreven, 

maar met 2 bok- en 2 zwenk wielen 

Vrije hoogte tussen de werkbladen: 

275 mm

Afmetingen: 1100 x 700 x 1000 mm 

Gewicht: 28 kg

Bestelnr. 531 087  



31

Alles uit één hand
Uw systeemaanbieder in de medische techniek

Het merk BLANCO biedt u systeemop-

lossingen voor medische toepassings-

gebieden in klinieken en ziekenhuizen, 

poliklinieken en praktijken. 

Als systeemaanbieder op het gebied van 

de medische techniek bieden wij u zowel 

omvangrijke product-knowhow als 

competentie op het gebied van de 

organisatie van logistieke processen in 

het ziekenhuis. 

Wij behandelen uw behoeften individueel, 

om voor uw specifieke eisen de pas-

sende oplossing uit te werken. 

Onze systemen zijn modulair en flexibel 

opgebouwd. Ze kunnen probleemloos 

worden aangepast en uitgebreid.

Bijvoorbeeld de productlijn CLEANassist 

voor een efficiënte en hygiënische aan- 

en afvoer van steriel materiaal: hier vindt 

u voor elke stap in de kringloop van ste-

riel materiaal slimme oplossingen.

Meer informatie over het merk BLANCO, 

het bedrijf BLANCO Professional en ons 

volledige programma vindt u ook op 

internet:

www.blanco-professional.com



Uw partner in de vakhandel

BLANCO Professional Benelux bvba 
Industrieterrein 1, 8 bis
3290 DIEST
BELGIE
Telefoon 0 800 023 12 04 (NL)
Telefax 0 800 023 12 27 (NL)
Téléphone +32 13 35 37 35 (BE)
Téléfax +32 13 35 37 39 (BE)
E-Mail medical@blanco.be

De BLANCO Professional groep
Viervoudig markgericht, eenvoudig goed
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BLANCO Professional concentreert 

zich met de vier business units Cate-

ring, Medical, Industrial en Railway op 

de behoeften van professionele doel-

groepen.

Voor grootkeuken en institutionele ver-

zorging, voor ziekenhuizen en praktijken 

en voor klanten uit de industrie ontwik-

kelen, produceren en vermarkten wij 

hoogwaardige producten die op vele 

gebieden marktleidend zijn.

Bij BLANCO Professional  

staat de mens in het middelpunt.

BLANCO Professional maakt zich sterk 

voor ecologische en sociale doelstellin-

gen. Dit engagement documenteren wij 

in onze duurzaamheidsrapportage, de 

bedrijfs- en milieurichtlijnen. Als lid van 

de Caux Round Table verplichten wij 

ons tot naleving van ethische bedrijfs-

principes. 

BLANCO Professional is volledig gecer-

tificeerd conform EN ISO 9001:2008 en 

garandeert u maximale betrouwbaar-

heid en klanttevredenheid. 

MEDICAL is aanbieder van functioneel 

medisch meubilair voor ziekenhuizen, 

praktijken en poliklinieken. 

Het productprogramma omvat kastsys-

temen, functionele wagens, componen-

ten voor distributie van steriel materiaal 

en verrijdbaar meubilair voor de opera-

tiekamer. 

Onze hoogwaardige producten voldoen 

volledig aan de hoge eisen en normen 

voor kwaliteit en hygiëne op medisch 

gebied.


