JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

TRZYSKRZYDŁOWE

PARAWANY MEDYCZNE
P-90/P-90AL

Medical screens P-90/P-90AL
(single/double/tri-wings)

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Parawany medyczne P-90 i P-90AL jezdne
Parawany medyczne są elementem wyposażenia gabinetów medycznych, sal chorych, sal porodowych itp. i służą jako osłona pacjentów
przed osobami postronnymi.
Wykonane są albo z rur stalowych chromowanych, albo z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało. Są łatwe do utrzymania
w czystości, a kółka jezdne na oponkach gumowych pozwalają na ich ciche i łatwe przemieszczanie.
Złożony parawan dwu i trzyskrzydłowy można łatwo przemieszczać, a nie używany można postawić gdzieś na boku, gdzie nie zajmie zbyt
dużo przestrzeni.
Do wyboru są parawany jedno, dwu i trzy skrzydłowe z dwoma rodzajami ekranów:
– z tkanin impregnowanych, zmywalnych, antystatycznych (3 kolory),
– z płyt plexi białych.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie parawanów jednoskrzydłowych na dwóch podstawach.

P-90 and P-90AL medical screens are the element of all the medical offices, surgeries, labour wards, etc and are used to isolate patients
privacy from other persons.
Made with chromed steel or powder coated aluminum they are easy to be kept clean. Rubberized wheels allow for easy and silent
maneuvering.
Folded two- and three-wing screens can be easily stored in small spaces when not in use.
We are offering two types of screening material for all the screens variants:
– Washable, antistatic, impregnated fabric (3 colors)
– Plexi plates (white)
Upon the request we are manufacturing one-wing screens with double base.

TRZYSKRZYDŁOWE

DANE TECHNICZNE
PARAWANÓW JEDNOSKRZYDŁOWYCH P-90
TECHNICAL DATA FOR
ONE-SIDED P-90 SCREENS

WZORNIK KOLORÓW WYPEŁNIEŃ Z TKANIN
AVAILABLE FABRIC SCREENING COLORS

P-90

P-90AL

Wysokość / Height

175 cm

175 cm

Szerokość* / Width

96 cm

96 cm

Waga / Weight
z tkaniną / with fabric screening
z płytą plexi / with plexi screening

5,0 kg
10,0 kg

3,5 kg
7,5 kg

*

*

podane wymiary są wymiarami standardowymi ale mogą być
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów

*

faktyczne kolory zasłon mogą być w nieco innym odcieniu
niż podane we wzorniku

*

values above are standard ones, but can be adjusted
to the customer’s needs upon request

*

for reference only – actual colors may vary slightly
from the ones above

PARAWANY MEDYCZNE P-90AL
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