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Medicinskåp Hjalmar

Passar för flera olika typer av boenden
Medicinskåp Hjalmar är idealiskt för individuell medicinförvaring 
i hemmet, gruppboendet, servicehuset eller ädreboendet. Det är 
tillverkat i björkmelamin vilket ger en varm och ombonad känsla.

Medicinskåpet har en del för medicinen och ett separat fack för 
värdesaker. I medicindelen finns plats för en A4-pärm framför 
hyllan. Hyllan är flyttbar och kan placeras högt eller långt ner i 
skåpet. Luckan kan i nedfällt läge med fördel användas som skriv- 
och delningsyta.

Facket i medicinskåpets nedre del kan användas som värdefack 
för brukaren. Här finns plats för plånbok och andra värdesaker som 
man vill förvara säkert.

Har du speciella önskemål kan skåpet tillverkas i flera olika material 
och i de mått som passar dig.

”Medicinskåp Hjalmar har ett väldigt praktiskt
  fack för till exempel värdesaker.” Jan-Erik, bitr. avdelningschef, Örebro 

Medicinskåp Hjalmar har separat värdefack.

Medicinskåp Hjalmar

Yttermått HxBxD: 520x360x305 mm

Vikt: 9 kg

Material: Björkmelamin

Utrymme för pärm: Ja

Flyttbara hyllor:  1 st
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Medicinskåp Hjalmar

Flera olika typer av lås på alla medicinskåp
I våra medicinskåp finns möjlighet att sätta olika typer av lås.

Likalåsningsystem är den perfekta lösningen för den som behöver 
tillgång till alla skåp genom en och samma nyckel.

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

Kodlås utan batterier är en kostnadseffektivt lösning, utmärkt för 
den som i största möjliga mån vill undvika nycklar. Det mekaniska 
låset kan förses med en gemensam egen vald sifferkombination, 
samt har möjlighet till nödöppning med nyckel.

RFID-lås som öppnas med en tag eller kort erbjuder möjligheter att 
styra och ha olika behörigheter, d.v.s. vilka skåp som personen har 
tillgång till samt registrering av vem som har öppnat och vid vilken 
tidpunkt.

Tillval säkerhetsbox.Det finns ett särskilt fack för en pärm och den nedfällda luckan 
passar bra som skrivyta.


