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MEDICINSKÅP WIOLA 

WIOLA är det perfekta valet för den som söker individuell och säker förvaring av 
läkemedel. Medicinskåpet är 8llverkad i snygg melanin vilket ger en varm och hem-
trevlig känsla, precis som en möbel. Skåpet är framtaget och speciellt anpassad för 
gruppboenden, servicehus och äldreboenden, där man söker det där lilla extra.   

Medicinskåp WIOLA standard  

    1-lucka    2-luckor 

Vikt (kg):   7    7 

YAermåA  HxBxD (mm):  390x340x250   390x360x300 

Material:   Melamin, björk el. vit-lack  Melamin, björk el. vit-lack 

Utrymme för pärm:  Ja     Nej 

FlyAbara hyllor:   4    4 

• Likalåsningsystem är den perfekta lösningen för den som behöver 8llgång 8ll alla skåp genom en 
och samma nyckel. 

• Huvudnyckelsystem gör det möjligt aA montera unika lås i varje enskilt skåp, där samtliga skåp 
kan öppnas med en huvudnyckel. 

• Kodlås - utan ba�erier är en kostnadseffek8vt lösning, utmärkt för den som i största möjliga mån 
vill undvika nycklar. Det mekaniska låset kan förses med en gemensam egenhändigt vald siffer-
kombina8on, samt har en möjlighet 8ll nödöppning med nyckel. 

• RFID lås som öppnas med en tag eller kort erbjuder möjligheter aA styra och ha olika behörighet-

er, d.v.s. vilka skåp som personen har 8llgång 8ll samt registrering av vem som har öppnat och vid 

vilken 8dpunkt. 

Medicinskåp WIOLA, 1-lucka 

WIOLA, 1-lucka levereras med fyra flyAbara hyllor som möj-

liggör en inredning anpassad eHer brukarens speciella be-

hov. Tack vare en genomtänkt design finns det framför hyl-

lorna utrymme för en pärm. Luckan är i öppnat läge både 

en delnings- och skrivyta.  
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Medicinskåp WIOLA, 2-luckor 

WIOLA, 2-luckor är indelat i två separata fack. Vänster fack 

används t.ex. av sköterskan och höger fack för doserade lä-

kemedel där övrig personal har 8llträde. I höger fack finns 

även eA smalt fack för medicinmappen. EA annat använd-

ningsområde är aA eA fack är för medicin och eA används 

som ”värdeskåp” för den boende. 


