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Mobiele organisatiesystemen

MPO verbandtrolley

MPO anesthesietrolley

Medicijnendistributie
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Mobiele organisatiesystemen

Verzorgingstrolleys met uitneembare modulemanden

Medicijnentrolleys met rolluikVerzorgingstrolleys met lades
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys

Post

Met systeem naar een optimale oplossing.
In de gezondheidszorg worden uiteenlopende eisen gesteld 

aan verzorgings-, afdelings- of visitetrolleys. De modulaire 

verplegings- en organisatiewagens van ZARGES kunnen 

exact worden aangepast aan individuele wensen en eisen 

om op die manier optimaal uitgerust te zijn voor elke 

denkbare toepassing. Dankzij het modulaire systeem, 

opgebouwd uit enkele basiscomponenten, zijn talrijke 

varianten mogelijk die qua functionaliteit en vormgeving 

kunnen worden geconfigureerd voor speciale behoeften 

en eisen. Bovendien zijn alle MPO-modellen dankzij 

hun onbeperkte mobiliteit op elk moment en flexibel 

inzetbaar – als verzorgingstrolley, geneesmiddelenwagen 

of als verplaatsbaar elektronisch, informatieverwerkend 

werkstation.

1 Werkbladvarianten. ABS-kunststof met en zonder opstaande rand en HPL-massief kunststof. 2 Duwbeugel. Gegoten 

scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen. 3 Zijwand. Naar keuze met gekleurd 

middensegment. 4 Stootrand. Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof stootrubber. 5 Wielen. 

Kunststof dubbele wielen, als optie met stootrand, 4 precisie-zwenkwielen,  125 mm, waarvan 2 met rem voor maximale 

mobiliteit voor waar weinig ruimte is. 6 Hoekprofielen. Van geanodiseerd aluminium. 7 Wagenbodem. Van stabiele 

kunststof plaat. 8 Ladegreep. Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te 

reinigen, optioneel met kleurherkenning.

1
2

3

4

5

8

6

7
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys

Laden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules, rustend 

op telescooprails.

Rolluiken voorzien van draagwanden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, 

rustend op kunststof draagwand, ruimtebesparend openen.

Rolluik met variabele telescooprails

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, 

rustend op telescooprails met softclose.

Open met moduleladen 

Rustend op telescooprails en uitneembaar.

Standaard modellen.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys 

ISO-breedtes

Werkhoogte ca. 900 mm = 58 HE

1 HE = 12,5 mm, met HE wordt de gebruikshoogte aangegeven.

Werkhoogte ca. 1.000 mm = 66 HE Werkhoogte ca. 1.100 mm = 74 HE

Standaard maten.
Werkhoogtes

0,5-ISO
u    Inschuifbreedte voor ISO-halve 

module: 400 × 300 mm.

u  Afmetingen: (B × D) ca. 520 × 595 mm.

1 ISO
u  Inschuifbreedte voor ISO-module: 

600 × 400 mm.

u   Afmetingen: (B × D) ca. 720 × 595 mm.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys

Indeling van de laden en rolluiken.

Ladehoogte Bedoeld voor ISO-modules

8 HE 100 mm ISO-module 600 × 400 × 50 mm

10 HE 125 mm
ISO-module 600 × 400 × 50 mm
ISO-module 600 × 400 × 100 mm

12 HE 150 mm ISO-module 600 × 400 × 100 mm

20 HE 250 mm ISO-module 600 × 400 × 200 mm

26 HE 325 mm
ISO-module 600 × 400 × 200 mm

Hangmappenhouder

MPO standaard laden

Laden verkrijgbaar in 0,5 en 1 ISO.

Hoogte, mm Breedte 400 mm, bestelnr. Breedte 600 mm, bestelnr.

900 31001872 31001871

1.000 31001873 31001261

1.100 31001875 31001874

MPO standaard rolluik
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys 

Sluitsystemen

Opties – individualiteit is onze kracht.

Werkbladen

ABS met opstaande rand
u  Zonder gereedschap afneembaar.

u  Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.

Cilinderslot
u  Gelijk sluitend.

u  Verkrijgbaar voor laden 

en rolluiken.

u  Optioneel verschillend sluitend.

ABS zonder opstaande rand
u  Zonder gereedschap afneembaar.

u  Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.

Digitaal slot
u  Aanpasbare cijfercode.

u  Verkrijgbaar voor rolluiken.

HPL zonder opstaande rand
u  Vast gemonteerd.

u  Verkrijgbaar voor 1 en 0,5 ISO.

Badge-slot
u  Verkrijgbaar voor laden 

en rolluiken.

u  Individuele programmering.

Naast talrijke beproefde standaardmodellen heeft u de 

mogelijkheid alle verzorgings- en organisatietrolleys 

overeenkomstig uw dagelijkse behoeften te configureren. 

Dit begint met de keuze van de ladefronten of rolluiken 

tot en met dragersystemen voor de inschuifsystemen. 

De dragersystemen kunnen aan uw speciale eisen 

worden aangepast en het materiaal en de functie van 

de werkbladen kunnen op verschillende manieren 

worden gecombineerd. Wij geven u graag advies bij 

het samenstellen.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO functionele trolleys

Optionele kleurgeving door extra gekleurde zijwanden

Individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen

Kleurkeuze MPO functionele trolleys.

RAL 9016, 
blank 

RAL 9006, blank 
aluminium

RAL 240 70 30, 
blauw

RAL 140 60 50, 
groen

RAL 095 80 80, 
geel

RAL 030 40 60, 
rood 

RAL 240 70 30, 
blauw

RAL 140 60 50, 
groen

RAL 095 80 80, 
geel

RAL 030 40 60, 
rood

Standaard kleuruitvoering: Frontpanelen en zijwanden in wit, 
ladegrepen in blank aluminium.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO verzorgingstrolleys 

Professionele helpers: MPO verzorgingstrolleys 
voor alle taken op de afdeling.
De betrouwbare metgezel bij alle werkfasen maakt een overzichtelijke opslag van alle ver- en gebruiksgoederen mogelijk. 

Alle accessoires kunnen apart weggenomen en gemakkelijk gereinigd worden. 
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Mobiele organisatiesystemen/MPO verzorgingstrolleys

MPO verzorgingstrolley met laden type 1
u  Uitgerust met laden voor het opnemen van modules 

en modulemanden met hoogtes van 50/100/200 mm.

u  Laden rustend op telescopische geleiders met softclose.

u  Optioneel met uittrekblokkering.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleur 

mogelijk middels gekleurde ladegrepen. 

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u  Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO verzorgingstrolley met rolluik type 2
u  Ruimtebesparend openen door rolluik, gemakkelijk 

toegang tot interieur.

u  Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES modules 

op dragerwanden of telescooprails.

u  Standaard kleur: blank aluminium.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u  Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

Type Buitenafmetingen,
L × B, ca. mm

ISO-breedte,
mm

Werkhoogte, 
900 mm

Werkhoogte, 
1.000 mm

Werkhoogte, 
1.100 mm

1/2 720 × 595 600 × 400 • • •
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Mobiele organisatiesystemen/MPO medicijnentrolleys 

Functie en design perfect gedoseerd:  
MPO medicijnentrolley.
Door het variabele en op de praktijk afgestemde interieur kan met de medicijnentrolley de dagelijkse 

medicatie veilig en op de patiënt afgestemd worden getransporteerd en gedistribueerd.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO medicijnentrolleys

MPO medicijnentrolley type 1
u  MPO functionele trolley voor 

medicijnendistributieplateau.

u  Variabel uit te rusten met ZARGES modules en 

medicijnenplateau op draagwanden.

u  Rolluik, afsluitbaar met digitaal slot.

u Zwenkarm voor laptop, in hoogte verstelbaar.

u Zijdelings neerklapbaar werkblad.

u Standaard kleur: blank aluminium.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO medicijnentrolley type 2
u Variabel uit te rusten met ZARGES modules.

u Rolluik, afsluitbaar met digitaal slot. 

u Zwenkarm voor laptop, in hoogte verstelbaar.

u Zijdelings neerklapbaar werkblad.

u Standaard kleur: blank aluminium.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO medicijnentrolley type 3
u  Uitgerust met laden voor het opnemen van modules 

en modulemanden in hoogtes van 50/100/200 mm.

u  Laden rustend op telescopische geleiders met 

softclosing.

u Optioneel met uittrekblokkering.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele 

kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf 

pagina 94.

Type Buitenafmetingen,
L × B, ca. mm

Inschuifafmetingen,
L × B, ca. mm

Werkhoogte, 
900 mm

Werkhoogte, 
1.000 mm

Werkhoogte, 
1.100 mm

1 795 × 595 600 × 400 • • •

2 720 × 595 600 × 400 • • •

3 720 × 595 600 × 400 • • •
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Mobiele organisatiesystemen/MPO anesthesietrolleys 

Alles in het oog houden, alles bij de hand  
hebben: MPO anesthesietrolleys.
In de anesthesie is het absoluut noodzakelijk alle benodigde hulpmiddelen snel bij de hand te hebben. Dankzij het 

flexibele interieur van de MPO anesthesietrolley kunnen deze overzichtelijk en ruimtebesparend worden aangebracht.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO anesthesietrolleys 

Type Buitenafmetingen,
L × B, ca. mm

Inschuifafmetingen 1 ISO, 
L × B, mm

Werkhoogte, 
900 mm

Werkhoogte, 
1.000 mm

Werkhoogte, 
1.100 mm

1 720 × 595 600 × 400 • • •

2 720 × 595 600 × 400 • • •

MPO anesthesietrolley type 1
u  Moduleladen rustend op wand met dragers. 

u   Beugelopbouw, uitgerust met spuitendispenser, 

2 × 5-voudig.

u  Infuushouder.

u  Zijdelings neerklapbaar werkblad.

u Werkblad van ABS-kunststof met opstaande rand.

u Standaard kleur: blank aluminium.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar wens mogelijk.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO anesthesietrolley type 2
u   Uitgerust met lade voor module of modulemand 

in hoogtes van 50/100/200 mm, separaat uittrekbaar, 

met softclose. 

u  Beugelopbouw, uitgerust met spuitendispenser, 

1 × 5-voudig en 1 × 3-voudig. 

u  Werkblad van ABS-kunststof met opstaande rand.

u  Afvalbak met voetbediening.

u  Optioneel met uittrekblokkering.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele 

kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen. 

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO reanimatietrolleys 

Wanneer elke handeling telt: 
MPO reanimatietrolleys.
Door een variabel interieur en het overzichtelijk en plaatsbesparend aanbrengen van alle 

componenten die voor een reanimatietrolley nodig zijn, voldoet deze trolley aan alle eisen.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO reanimatietrolleys

MPO reanimatietrolley type 1
u   Uitgerust met laden voor het opnemen van ISO-norm-

modules, variabel voor modules en modulemanden 

met hoogtes van 50/100/200 mm. 

u  Laden rustend op telescopische geleiders met 

softclosing.

u Zwenkarm voor defi brillator, in hoogte verstelbaar.

u  Standaard kleur: blank aluminium, kleurvormgeving 

door gekleurde ladegrepen in rood RAL 030 40 60.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO reanimatietrolley type 2
u  Uitgerust met laden voor het opnemen van ISO-norm-

modules, variabel voor modules en modulemanden 

met hoogtes van 50/100/200 mm. 

u   Laden rustend op telescopische geleiders met 

softclosing.

u Beugelopbouw voor de montage van diverse accessoires.

u  Standaard kleur: blank aluminium, kleurvormgeving 

door gekleurde ladegrepen in rood RAL 030 40 60.

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

Type Buitenafmetingen,
L × B, ca. mm

Inschuifafmetingen 1 ISO, 
L × B, mm

Werkhoogte, 
1.000 mm

Werkhoogte, 
1.100 mm

1 720 × 595 600 × 400 • •

2 720 × 595 600 × 400 • •

Reanimatieplank (achterkant)

Basisuitvoering reanimatietrolley
u  Infuushouder.

u  Ladeverzegeling.

u Houder voor zuurstoffl essen.

u  Reanimatieplank op achterwand van de trolley.

u  Kleur: Rood RAL 030 40 60.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO verbandtrolleys 

Modulair en veelzijdig: 
MPO verbandtrolleys.
Met de MPO verbandtrolleys bent u optimaal uitgerust voor elke inzet. Of het nu om verbandmiddelen gaat of om gebruik als 

universele wagen: de MPO-uitvoeringen bieden door hun compacte afmetingen optimale wendbaarheid en veel ruimte.
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Mobiele organisatiesystemen/MPO verbandtrolleys 

MPO verbandtrolley type 2
u MPO 0,5 ISO functiewagen.

u  Uitgerust met laden voor halve modules in 50/100 mm, 

separaat uittrekbaar, met softclosing.

u  Laden rustend op telescopische geleiders 

met softclosing.

u Hoekpaal voor het opsteken van accessoires.

u Optioneel met uittrekblokkering.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele 

kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u  Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

MPO verbandtrolley type 1
u  MPO 0,5 ISO functiewagen. 

u  Uitgerust met laden voor halve modules in 50/100 mm, 

separaat uittrekbaar, met softclosing.

u   Laden rustend op telescopische geleiders 

met softclosing.

u Optioneel met uittrekblokkering.

u Beugelopbouw voor de montage van diverse accessoires.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleur 

mogelijk door gekleurde ladegrepen.

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk. 

u Verschillende hoogtes leverbaar.

u  Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst 

vanaf pagina 94.

Type Buitenafmetingen grondvlak,
mm

Inschuifafmetingen 0,5 ISO,
mm

Werkhoogte, 
ca. 900 mm

Werkhoogte, 
ca. 1.000 mm

Werkhoogte, 
ca. 1.100 mm

1/2 520 × 595 400 × 300 • • •
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Mobiele organisatiesystemen/MPO IT-trolleys 

Perfect voor de dagelijkse visite: MPO IT-trolleys
De MPO visite-/IT-trolleys conform ISO-norm zijn onmisbaar bij de dagelijkse visite. Alle patiëntdocumentatie is altijd 

binnen handbereik, elektronisch of analoog als dossier. De MPO IT-trolleys zijn veelzijdig inzetbaar voor laptop,  

computer en overige IT-randapparatuur. 
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Mobiele organisatiesystemen/MPO IT-trolleys

MPO IT-trolley type 1
u Uitgerust met laden.

u   Laden rustend op telescopische geleiders.

u Toetsenbordlade.

u Vesa-monitorhouder.

u Zijdelings neerklapbaar werkblad.

u  Afsluitbaar vak voor stroomvoorziening, 

Thin Client, router.

u  Aanduiding van laadtoestand.

u  Standaard kleur: blank aluminium, individuele 

kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen. 

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u  Verschillende hoogtes leverbaar.

u  IT-uitrusting en monitor niet meegeleverd.

MPO IT-trolley type 2/verzorgingsdocumentatie
u  Ruimtebesparend openen door rolluik.

u   Interieur: variabel uit te rusten met moduleladen 

en modulemanden, op dragerwanden of telescooprails.

u  Toetsenbordlade.

u Vesa-monitorhouder.

u  Afsluitbaar vak voor stroomvoorziening, 

Thin Client, router.

u  Aanduiding van laadtoestand.

u  Standaard kleur: blank aluminium. 

u  Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur 

naar keuze mogelijk.

u  Verschillende hoogtes leverbaar.

u  IT-uitrusting en monitor niet meegeleverd.

Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.
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Mobiele organisatiesystemen/Accessoires voor MPO functionele trolleys 

Veelzijdige accessoires voor modulaire 
verzorgings- en organisatietrolleys.
In aanvulling op talrijke beproefde standaardmodellen kunt u al uw MPO functietrolleys aanpassen aan uw dagelijkse 

behoeften. Zo kunt u het systeem eenvoudig en zonder gereedschap zelf naar wens vormgeven. 

Normrail

zonder gereedschap klembaar 
en in hoogte verstelbaar

Accessoires

inhangbaar aan 
de normrail 

Accessoires

in de diepte 
verstelbaar

Beugel

zonder gereedschap 
te schroeven 

Accessoires

op hoekpaal kantelbaar 
en in hoogte verstelbaar 

Normrails

voor beugelopbouw 
kantelbaar 

Accessoires

in de breedte 
verstelbaar 

Verlengingselement

voor montage van verdere 
accessoires 
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Mobiele organisatiesystemen/Accessoires voor MPO functionele trolleys

Hoekpaal Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor het opnemen van accessoires

350 mm lang

46099 ∅ 30

Materiaal:
aluminium, geanodiseerd

Normrail voor beugelopbouw Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor het opnemen van accessoires, 
uitbreiding van beugelopbouw, voor 
wagendiepte 400 mm

46494 670 × 31 × 47

Materiaal: RVS rails met kunststof 
klemgedeelte 

Verlengstuk voor beugelopbouw Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor het opnemen van accessoires, 
uitbreiding van beugelopbouw

46419 198 × 47 × 31

Materiaal: RVS rails met kunststof 
klemgedeelte

Beugelopbouw Bestelnr. Afmetingen,  
L × B, mm

Voor het opnemen van accessoires, 
montage op het werkblad, voor 
wagendiepte 400 mm

46418 662 × 560

Materiaal: aluminium, 
geanodiseerd en RVS

Universele dispenser 500 ml met druipbakje Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Behuizing van aluminium, RVS pomp 
met korte hefboom

46153 103 × 194 × 286

Set verlengstukken voor beugelopbouw Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor het opnemen van accessoires, 
uitbreiding van beugelopbouw

46497 236 × 500 × 34

Normrail zijkant Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor korte zijkant, voor wagendiepte 
400 mm

Voor korte zijkant, voor wagendiepte 
600 mm

46488

46490

565 × 40 × 105

765 × 40 × 105

Materiaal:
RVS

Normrail voor achterwand Bestelnr. Afmetingen,  
L × B × H, mm

Voor achterkant, voor wagendiepte 
400 mm

46169 687 × 40 × 98

Materiaal:
RVS
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Mobiele organisatiesystemen/Accessoires voor MPO functionele trolleys 

Documentenhouder Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46253 350 × 100 × 315

Materiaal:
kunststof, wit

Houder voor halve module Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46439 450 × 360 × 80

Materiaal: staal, bekleed met 
kunststof, zilverkleurig

Afvalbak open Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Zonder deksel, 12 l
Zonder deksel, 20 l

46163
46487

240 × 219 × 393
410 × 170 × 395

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Afvalbak gesloten met voetbediening Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Met klapdeksel, 12 l
Met klapdeksel, 20 l

46229
46496

254 × 248 × 423
410 × 170 × 400

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Handschoenhouder draadstaal enkelvoudig Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46332 157 × 267 × 130

Materiaal:
staal, met poedercoating

Handschoenhouder draadstaal drievoudig Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46331 260 × 205 × 395

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Handschoenhouder enkelvoudig Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor het opnemen van 
handschoenenbox

46168 145 × 125 × 250

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Handschoenhouder drievoudig Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor het opnemen van 2 en 
3 handschoenenboxen

46170 276 × 978 × 415

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof
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Mobiele organisatiesystemen/Accessoires voor MPO functionele trolleys

Bevestigingsring Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor naaldcontainer, voor inhangen 
aan normrail

46335 145 × 130 × 160

Materiaal:
staal, met poedercoating

Zippboxhouder, drievoudig Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46333 180 × 349 × 573

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Draadmand voor normrail Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46334 128 × 405 × 146

Materiaal:
staal, met poedercoating

Katheterkoker Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor inhangen aan normrail 46391 162 × 95 × 560

Materiaal:
RVS, gepolijst

Spuitendispenser (FIFO) Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor montage aan beugelopbouw

3 transparante voorraadbakken
5 transparante voorraadbakken

46348
46349

600 × 200 × 245
600 × 135 × 165

Materiaal:
kunststof, grijs

Spuitendispenser Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor montage aan beugelopbouw

3 transparante voorraadbakken
5 transparante voorraadbakken

46364
46365

600 × 198 × 228
600 × 136 × 164

Materiaal:
kunststof, grijs

Bevestigingshouder Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor naaldcontainer, voor inhangen 
aan normrail

46152 100 × 70 × 150

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

1 set bevestigingshaken Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor hangplaten 46247 70 x 30 x 70
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Werkblad neerklapbaar, HPL Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor wagendiepte 400 mm 46489 502 × 408 × 35

Materiaal:
HPL-kunststof, zilverkleurig

Reanimatieplank Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Montage aan achterkant, voor wa-
gendiepte 400 mm

46491 730 × 500 × 6

Materiaal:
HPL-kunststof, lichtgrijs

Houder voor zuurstofflessen Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Montage aan profielen van korte zij-
kant

46492 130 × 110 × 290

Materiaal: staal bekleed met 
kunststof, zilverkleurig

Instrumentenbak met sleufdeksel Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Instrumentenbak met houder om in 
te hangen aan de normrail

46493 455 × 300 × 130

Materiaal:
kunststof

Röntgenmaphouder Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor 15 vakken 46339 600 × 350 × 197

Materiaal:
staal, bekleed met kunststof

Laptop-zwenkarm Bestelnr. Afmetingen, 
L × B, mm

Montage aan profielen van 
korte zijkant

46495 434 × 313
(grootte van het 
plaatsingsvlak)

Materiaal: staal, bekleed met 
kunststof, zilverkleurig

Infuushouder Bestelnr. Afmetingen, 
∅ × H, mm

Montage op positie van hoekpaal 46381 ∅ 25 × ca. 570

Materiaal:
staal, verchroomd

Werkblad neerklapbaar, ABS Bestelnr. Afmetingen, 
L × B × H, mm

Voor wagendiepte 400 mm 46154 522 × 400 × 45

Materiaal:
ABS-kunststof, zilverkleurig


