TILLBEHÖR
Avdelare

Djup 200 Art.Nr. 1556-0170-00
Djup 300 Art.Nr. 1561-1529-00
Djup 400 Art.Nr. 1556-0049-00
Djup 500 Art.Nr. 1556-0155-00

FÖRST IN, FÖRST UT
Utdargbar combi-kassett för effektiv påfyllning.
Plocka från framkant och fyll från bakkant för rätt
förbrukningsordning.

A.

B.

Tväravdelare

A. i transparent plast: Art.Nr. 1556-0157-00
B. transparent, magnet: Art.Nr. 1556-0156-00
C. vit med magnet: Art.Nr. 1556-0171-00

C.

Etikettlist

Kylskåp
Ett kylskåp kan enkelt integreras i StockFlow-systemet.

Etikettlist transparent, självhäftande för
hyllor och Combi-kassett
Art.Nr. 1556-0173-00

Back
Transparent. För skena 9856-0084-00,
9856-0114-00 och 9856-0108-00
D:200/B:150/H:105 - Art.Nr. 9200-0025-00
D:250/B:150/H:130 - Art.Nr. 9200-0009-00
D:300/B:190/H:160 - Art.Nr. 9200-0026-00

Medicinskåp med kodlås
StockFlow medicinskåp i metall ger säker förvaring
av läkemedel och artiklar. Lätt att integrera i befintligt StockFlow system.

Belysning
Levereras på begäran.

Specifikastioner kan ändras utan färegående meddelande.
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LOGISKA LÖSNINGAR TILL LOGISTISKA BEHOV
Det stora sortimentet i StockFlow systemet samt lätthet att kombinera olika artiklar, gör det enkelt att skapa moduler
som passar era speciella behov. Modulerna kan anpassas efter ändrade arbetsrutiner och vid ombyggnationer.

MAXIMUM
FLEXIBILITET

ETT FLEXIBELT SYSTEM
StockFlow-systemet är ett av världens ledande butiksinredningssystem för apotek och läkemedelshantering.
Hyllsystemet är mycket mångsidig och är konstruerat i
bredderna 800, 600 och 400 mm. StockFlow finns också som
hörnlösning.
StockFlow har olika konfigurationer och kan integreras med
flera objekt som combi-kassetter, lådor, korgar, backar,
bänkskivor, skåp etc.
Moduler kan lätt uppdateras eller byggas om vid behov
eftersom systemet är snabbt att installera.

FUNKTIONER:
•

Modul baserat system

•

Ergonomiskt utformat

•

Lutande utdragbara hyllor/lådor

•

“Först in - Först ut” rotation på lager

•

Flexibelt system med många olika möjligheter som
kan kompletteras och byggas om efteråt

•

Svensk design och tillverkning

ALTERNATIV:
•

Breddmått i 400 mm, 600 mm and 800 mm bredd.

•

Djupmått i 300 mm, 400 mm and 500 Djup

•

Artiklarna kan även användas i StockFlow låsbara skåp

2100 mm

TEKNISK DATA FÖR MODULEN
Kapacitet
Förvaringsyta: 	������������������������ 3.51m2
Hyllframkant: ......................... 7.2m *(Exkl. topp hylla)
Dimensioner
Höjd:	���������������������������������������� 2100mm
Djup: ...................................... 300-500mm
Bredd: ...................................... 800mm
* som visas på bilden till vänster (modul 2260)
500 mm

20-50 mm

Modul 2230

SÄKER OCH KVALITETSHÖJANDE FUNKTION
Hantering av läkemedel kräver professionell hantering och
StockFlow hjälper till att minska risken för felplock och samtidigt
öka säkerheten och kvaliteten på arbetet. Effektiv och logisk
påfyllning och plockning sparar tid genom FI-FO funktionen.
StockFlow-moduler finns som enkla eller dubbla moduler.

SÄKER & TRYGG

