CATÁLOGO
EQUIPAMENTO HOSPITALAR, LABORATORIAL E ESCOLAR

DO DESIGN À MONTAGEM

SEJA BEM-VINDO!
A Mediduty disponibiliza uma vasta gama de Serviços.
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INTRODUÇÃO

A

Mediduty Ibérica foi criada, para produção
de equipamento hospitalar, laboratorial e
escolar. Para embutir estes factores indústriais
foi obrigada a se equipar de muito boas
máquinas, tendo assim uma
fantástica
Serralharia.
Apesar da falta de recursos humanos é
criteriosa na sua seleção, tendo alguns bons
funcionários.
Hoje abraça mais uma área: o Equipamento
Alimentar.
“É este” conjunto de “Ser e Máquina” que lhe
permite fabricar os mais diversos produtos em
variados materiais, desde o Aço Inox e Aços
Macios, Aluminío, Latão, Cobre e/ou Madeira
e derivados, e recentemente as de Resinas
Fenólicas.
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Atrevemo-nos a fazer serralharia Artística,
desde corrimões à escadas, aos mais complexos
desenhos para todo o tipo de indústria.
Na Mediduty Ibérica garantimos Qualidade,
Precisão, Ergonomia, Funcionalidade e
principalmente a Satisfação dos nossos
clientes.
Este é um objectivo a que nos dedicamos.
Com um know how de mais 38 anos em
Serralharia pesada e ligeira e com mais de
35 anos de know how em produção de
equipamento hospitalar e laboratorial que
se encontra distribuido por todo o Portugal,
Europa e outros continentes.

MEDIDUTY
IBÉRICA

visão de futuro...

“

“ ... Mediduty Ibérica é uma empresa com experiência consolidada, com
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MEDIDUTY IBÉRICA

A

Mediduty Ibérica, é uma indústria com
experiência adquirida da Metalmédica com
38 anos de mercado Português, na área de todo
o Equipamento Hospitalar, Escolar, Laboratorial
e todo o tipo de soluções de Serralharia. É uma
empresa com ISSO 9001.
A conjugação de Serralharias, mais toda a zona
de Corte e quinagem ligada com a Carpintaria e
Lacagem, faz com que tenhamos uma variedade
de colaboradores capazes de executar qualquer
trabalho nestas áreas.
A Mediduty Ibérica é o SEU parceiro ideal. Pode
resolver vários assuntos em múltiplas áreas.
Como fabricantes damos garantia a assistência
técnica.
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SERVIÇOS
Laser
Utilizam uma luz altamente focalizada como uma
espécie de “lâmina” para cortar padrões específicos em
uma folha de um determinado material. Dependendo
da potência do laser utilizado, este material pode variar a
partir de folhas de papel até peças de aço mais de duas
polegadas (5,08 centímetros) de espessura. A maioria
dos processos industriais, no entanto, envolve o corte de
metal ou de plástico.
Soldadura (TIG e MIG)
Por conseguinte, implica a união de dois elementos:
habitualmente, realiza-se através da fusão. É frequente
que se acrescente um plástico ou um metal que, quando
se funde, acaba por unir ambas as peças. Este material
que se acrescenta faz a união fique fixa ao arrefecer.
Puncionadora
São equipamentos utilizados na usinagem de metais
que surgiram antes das máquinas laser e conseguiram
substituir operações realizadas pelas prensas. As
puncionadeiras mostraram-se mais flexíveis que seus
similares como as prensas, podendo rapidamente cortar
a chapa no formato desejado e sem a necessidade de
construção de um estampo.
Corte (Guilhotina)
Corta de forma rápida e precisa, chapas até 10mm,
incluindo corte de cantos.

Quinagem
É um processo tecnológico que utiliza no fabrico um
cunho e uma matriz montados em máquinas/ferramentas
designadas de quinadoras. Os cunhos e as matrizes são
simples de fabricar, e geralmente adaptáveis a uma larga
variedade de formas e dimensões. O campo de aplicação
específico da quinagem de chapa é a produção de
pequenas séries de fabrico.
Lacagem
Aplicação de tinta em pó.
De entre todos os revestimentos protetivos, a tinta em
pó é certamente um dos segmentos mais inovadores
dentro do ramo de tintas. Esta teve seu início na década
de 50 como isolante elétrico mas esta em constante
crescimento e desenvolvimento até os dias de hoje
Esquadrejadora
Permite que, se recorte em ângulo reto perfeito sem a
utilização de esquadro, régua, metro ou lápis, em uma
serra circular de mesa.
Jacto de Água
É um processo em que se pode cortar várias matériasprimas desde acrilicos, vidros, ligas de aço de grande
espessura e compactos de resinas fenólicas.
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SERRALHARIA

Soldadura

Laser

Guilhotina

Quinadeira

Lacagem

Jacto de Água

Esquadrejadora

Puncionadora

“... A precisão nos acabamentos dos equipamentos e a qualidade dos
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“

materiais, são para nós, uma constante...

EQUIPAMENTO
HOSPITALAR

... A funcionalidade do nosso equipamento hospitalar é composta e
testada todos os dias nos Hospitais e Centros de Saúde de Portugal...

“

“
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
Bancadas de Trabalho Hospitalares Mediduty Ibérica
Características Técnicas:

B

ancadas de trabalho executadas sobre
as normas EN 14056 e EN 14727 com
as características abaixo descriminadas de
acordo com desenhos técnicos da nossa
marca.

Prateleiras e fundo em fenólico ou em
chapa de aço inox (AISI 304) com 0,8mm de
espessura e acabamento esmerilado;

Estruturas, lados, costas e gavetas construídas
em fenólico ou em chapa de aço inox ou aço
macio com 0,8mm de espessura recoberta
electrolíticamente de uma camada de zinco;
pintura electrostática à base de epoxy;

Gavetas correm em guias em chapa de aço
macio ou em corrediças telescópicas ou
fecho close por meio de rodízios; matérias
prima para o uso hospitalar, de 0,20mm de
espessura.

Frente de portas e gavetas em compacto
de resinas fenólicas, MDF revestidas a PVC,
melamina orlada ou outros compactos
de madeira normalizadas para ambientes
hospitalares de 10mm;

As bancadas são construídas em módulos
de forma individual com medidas standard
de 450mm ou 900mm ou em conjunto,
permintindo solucionar os mais diversos
espaços de trabalho, desde sala de sujos, a
salas limpas, salas de enfermagem e outras.

Rodapés em chapa de aço inox (AISI 316);

Todo o material tem que ser executado segundo normas hospitalares
em que a resistência tem que ser a corrosão, a abrasão e ao impacto
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
No caso de módulos construídos em aço macio
lacado:
Corpo fabricado em chapa de aço laminado a
frio ST12.03 segundo a norma EN10130-FeP01
A, com 0,8mm de espessura; Revestimento em
pó termoendurecido de resinas epóxi poliéster
com espessura de 60um 20%, aplicado em linha
de pintura electrostática a uma temperatura de
180ºC, após processos de lavagem, passivação e
fosfatação;
Elevada resistência à corrosão, à abrasão e ao
impacto.
No caso de módulos construídos em aço inox:
Corpo fabricado em chapa de aço inox TP-304AL
Acx160 segundo as normas ASTM-A240Ed10;
A480Ed10 e ASME sec II-A SA480Ed07Addenda2009;
Acabamento despolido; Elevada resistência à
corrosão, à abrasão e ao impacto
No caso de módulos construídos em fenólico ou
aglomerado de madeira:
Corpo em fenólico ou aglomerado de madeira com
acabamento termolaminado e orlado, fabricado
segundo a norma EN324-1; Acabamento de acordo
com o laminado escolhido (mate, brihante ou com
cores).
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
Portas
De bater ou correr, opacas ou com zona
translucida construídas em inox, MDF
revestidas a PVC ou aglomerado de madeira
termolaminado orlado; dobradiças de
abertura a 95º, certificadas de acordo com a
norma BS 6222; Puxador em zamak cromado
mate e opção de fechadura; Batentes
amortecedores para fecho suave.
Gavetas
Frentes opacas, construídas em inox, mdf
revestidas a pvc ou aglomerado de madeira
termolaminado orlado; Corrediças simples
euroslide ou telescópicas de ectracção
total, certificadas de acordo com a norma
LGA, podendo ser equipadas com sistemas
de amortecimento no fecho; Puxador em
zamak cromado mate e opção de fechadura;
Capacidade máx. de carga uniformemente
distribuída de 20kg por gaveta; Batentes
amortecedores para fecho suave.
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Suportes
Para móveis apoiados:
Rodapé em aço inox fechado;Tubular com
pés niveladores, resistentes ao desgaste,
para compensar as irregularidades do
pavimento ou simplesmente suspensos na
bancada em C ou parede. Poderão levar 4
rodízios multidireccionais (com travão) c/
50mm diâmetro com corpo em material
termoplástico rodas revestidas a poliuretano
para proteção do pavimento.
Prateleiras
Amovíveis, construídas em aço inox e
reguláveis em altura; Capacidade máxima
de carga uniformemente distribuída de 30kg
por prateleira.
OBS.: Medidas standard. Podem ser
construídos em qualquer medida por
encomenda.

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B1

B2

B1T

B2T

B1 - Módulo duplo, com portas e gavetas ou B1T só
com portas totais.
Medidas: 900x600x860mm

B2 - Módulo duplo, com portas e lava-loiça ou B2T
só com pio e portas totais.
Medidas: 900x600x860mm
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0
53
0
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B11

B10
60
0
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0
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0
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0

B10 - Módulo duplo, com portas, testa e lava-loiça.
Medidas: 900x600x860mm

14

0
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0
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0

B11- Módulo duplo, com 1 porta e 5 gavetas.
Medidas: 900x600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B8

0
45

B9 1ºopç.

0
50

60
0

B8T

10
0

860

860

100

100

60
0

B9 2ºopç.

13
0

53
0

B8 - Módulo simples, com 1 porta e 1 gaveta ou
B8T só com porta total.
Medidas: 450x600x860mm

56
0

B9 - Módulo simples, com 1 porta, testa e lavaloiça ou B9 com alteração da largura.
Medidas:500x600x860mm(opç.1) ou
450x600x860mm(opç.2)
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B3

B46
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B3 - Módulo simples, com 1 porta, testa e lava-loiça
rectangular.
Medidas: 450x600x860mm
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B9 - Módulo simples, com 1 porta, testa e pio de
despejos cónico.
Medidas:450x600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B45

B135
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B135 - Módulo duplo, com 2 portas, 1 testa e lavaloiça centrado.
Medidas: 900x600x860mm

53
0

B45 - Módulo duplo, com 2 portas, 1 testa e pio de
despejos cónico.
Medidas:500x600x860mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B44/5

B44/4
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B44/4 - Módulo simples, com 4 gavetas
iguais.
Medidas: 450x600x860mm

18

53
0

B44/5 - Módulo simples, com 5 gavetas
iguais.
Medidas:450x600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
60
0

B39

B41
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0

B41 - Módulo duplo, com 2 portas, 1 testa, tampo e
banheira em fibra de vidro, equipada com torneira
ou chuveiro.
Medidas: 900x600x920mm

53
0

B39 - Módulo duplo, com 2 portas, 1 testa, tampo
em resinas de Polyester com colchão de espuma
revestido a napa.
Medidas:900x600x925mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
B43
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B43 - Módulo de canto com 1 porta.
Medidas: 900x900x600x860mm
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B51 - Módulo simples, de remate sem porta e
com 4 prateleiras.
Medidas: largura variávelx600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES (COMBINAÇÕES)
B7

B4
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B4 - Módulo triplo, com 2 pios, 1 escorredor, 1 testa
e 3 portas.
Medidas: 1400x600x860mm

B7 - Módulo quadruplo, com 2 pios, 2 escorredores, 2 testas e 4 portas.
Medidas:1800x600x860mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES (COMBINAÇÕES)
B38
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B42 - Módulo quadruplo para gessos, com 4 portas, bacia soldada e escorredor liso com inclinação
(saída em válvula p/ caixa de gessos).
Medidas: 1800x600x860mm
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53
0

B38 - Módulo de trabalho, com 2 portas e 2 gavetas.
Medidas: 1800x600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
Bp61

Bp60
60
0

Bp60 - Tampo de canto.
Medidas: 600x600x860mm

60
0

860

860

0
60

Bp60 - Tampo de remate.
Medidas: váriavelx600x860mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - MÓVEIS INFERIORES
BC166

Bp64b
0
90

60
0

60
0

Bp65
0
90

Bp64b - Tampo com 2 gavetas, a colocar a
860mm do chão ou Bp65 sem gavetas.
Medidas: 900x600x860mm
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860

180

100

100

0
90

60
0

BC166 - Tampo com pio soldado e rebordo em
todo o perímetro.
Medidas: 600x600x860mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - ARMÁRIOS SUPERIORES
Bp63

Bp66

625

él
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i
r
va

700

700

625

0
45

Bp66Td

Bp63Td

él
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vri

33
0

625

35
0

35
0

Bp63 - Armário simples, para guarda de material
com 1 porta e tecto inclinado ou Bp63Td com tecto
direito e 625mm de altura
Medidas: 450x350x700 ou 625mm

625

0
45

33
0

Bp66 - Armário simples, de remate sem porta e
com tecto inclinado ou Bp66Td com tecto direito e
625mm de altura.
Medidas: váriavelx330x700 ou 625mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - ARMÁRIOS SUPERIORES
Bp70

Bp62
0
90

700

700

625

625

0
90

Bp70Td

Bp62Td

0
90

0
90

33
0
625

625

35
0

35
0

Bp62 - Armário duplo, para guarda de material,
com 2 portas e tecto inclinado ou Bp62Td com
tecto direito e 625mm de altura.
Medidas: 900x350x700 ou 625mm

26

33
0

Bp70 - Armário duplo, sem potas, 1 prateleira e
tecto inclinado ou Bp70Td com tecto direito e
625mm de altura.
Medidas: 900x330x700 ou 625mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
CATALOGO - ARMÁRIOS SUPERIORES
A20
0
90

625

A20Td

625

700

0
90

33
0

33
0

A20 - Armário duplo, para guarda de material com 2 portas de vidro e tecto
inclinado ou A20Td com tecto direito e 625mm de altura
Medidas: 900x330x700 ou 625mm
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EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO

“... A ergonomia do equipamento está adaptada às mais altas exigências
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“

do setor público de saúde em Portugal...

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Bancadas de Trabalho Laboratórial Mediduty Ibérica
Características Técnicas:

L

aboratórios são Fabricas para execução, testes e
futuramente produção de diversas substâncias;

Este é o local por excelência que estuda a ESSÊNCIA
do que “se” vai produzir na fábrica e por tal, tem que
estar munido de equipamento especial para que possa
elaborar um estudo completo do produto a produzir.
As áreas de trabalho são bem diferenciadas e trabalhadas
em função de cada sector fabril.
Por ser tão completo o equipamento laboratorial a
Mediduty Ibérica tem um estudo bem diferenciado
havendo vários tipos de bancadas:
Bancadas em “C“
Bancadas em “O“
Bancadas todas executadas em compacto fenólico;
Todas estas bancadas ou áreas de trabalho podem ser
completadas com móveis e armários modulares; tanto
em aço inox, em aço macio lacado a resinas epóxis ou
em melaminas ou fenólico.
Cada espaço necessita de um estudo prévio da função
que vai destinar.
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EQUIPAMENTO LABORATORIAL
CATALOGO - ESTRUTURAS EM “C” E MÓVEIS RODADOS

B44/3

Estrutura em “C”

45
0

570

0
43

Estrutura em “C” - todas as medidas são
variáveis.
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B44/3 - Móvel simples com 3 gavetas iguais.
Geralmente usado como complemento da
estrutura em “C”.
Medidas:430x450x570mm.

EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIO/ESCOLAR

... Nós somos a solução que procura...

“

“
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
Armários Estante Mediduty Ibérica
Características Técnicas:

A

rmários fechados ou abertos com possibilidade de
construção em aço macio lacado a epoxy, aço inox
ou em aglomerado de madeira revestido a melamina.
Pode ser executado o mesmo desenho em Resinas
Fenólicas.
Apresentação em módulos simples ou duplos.
Possibilidade de aplicação de portas de bater ou de
correr em aço macio, aço inox, MDF revestido a PVC,
vidro ou aglomerado revestido a melanina e orlado.
Os módulos podem ser assentes em: rodapé metálico
fechado ou em pés tubulares com nivelação.
Elementos fabricados segundo as normas:
- EN 14056 - Mobiliário de Laboratório - Recomendações
de projecto e instalação;
- EN 14727 - Mobiliário de Laboratório - Unidades de
Arrumação para Laboratório - Requisitos e Métodos de
Teste.
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR

No caso de módulos construídos em aço macio lacado:
Corpo fabricado em chapa de aço laminado a frio
ST12.03 segundo a norma EN10130-FeP01 A, com 0,8mm
de espessura; Revestimento em pó termoendurecido
de resinas epóxi poliéster com espessura de 60um +/20%, aplicado em linha de pintura electrostática a uma
temperatura de 180ºC, após processos de lavagem,
passivação e fosfatação;
Elevada resistência à corrosão, à abrasão e ao impacto.
No caso de módulos construídos em aço inox:
Corpo fabricado em chapa de aço inox TP-304AL Acx160
segundo as normas ASTM-A240Ed10; A480Ed10 e ASME
sec II-A SA480Ed07Addenda2009; Acabamento despolido;
Elevada resistência à corrosão, à abrasão e ao impacto
No caso de módulos construídos em aglomerado de
madeira:
Corpo em aglomerado de madeira com acabamento
termolaminado e orlado, fabricado segundo a norma
EN324-1; Acabamento de acordo com o laminado escolhido
(mate, brihante ou com cores).
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR

34

Prateleiras
Amovíveis, construídas em aço inox e
reguláveis em altura; Capacidade máxima
de carga uniformemente distribuída de 30kg
por prateleira.

Prateleiras
Amovíveis, construídas em aço inox e
reguláveis em altura;
Capacidade máxima de carga uniformemente
distribuída de 30kg por prateleira.

Suportes
Para móveis apoiados:
Rodapé em aço inox fechado;Tubular com
pés niveladores, resistentes ao desgaste,
para compensar as irregularidades do
pavimento ou simplesmente suspensos na
bancada em C ou parede. Poderão levar 4
rodízios multidireccionais (com travão) c/
50mm diâmetro com corpo em material
termoplástico rodas revestidas a poliuretano
para proteção do pavimento.

Portas
De bater ou correr, opacas ou com zona
translucida construídas em inox, mdf
revestidas a pvc ou aglomerado de madeira
termolaminado orlado; dobradiças de
abertura a 95º, certificadas de acordo com a
norma BS 6222; Puxador em zamak cromado
mate e opção de fechadura; Batentes
amortecedores para fecho suave.

EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI105

HI100
00
10

1700

1700

0
66

45
0

HI100 - Armário de Medicamentos, com 2 portas
de bater (1 de vidro), e 3 prateleiras.
Medidas: 450x660x1700mm

45
0

BI105 - Armário de Medicamentos, com 4 portas
de bater (2 de vidro) e 6 prateleiras.
Medidas: 450x1000x1700mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
00
10

1700

45
0

HI 110- Armário de Medicamentos, com 1 porta de
bater de vidro e 5 prateleiras.
Medidas: 450x660x1700mm
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HI 115

HI 110

1700

0
66

45
0

HI 115 - Armário de Medicamentos, com 2 portas
de bater de vidro e 5 prateleiras.
Medidas: 450x1000x1700mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI 118

HI 116
0
90

700

700

0
90

HI 117

625

2055

625

625
625

625

1980

625

625

2055

1980

0
90

33
0

33
0

HI 116 - Armário Vitrine, dividido em 3 módulos,
com 6 portas de bater de vidro e 3 prateleiras. Teto
inclinado ou HI 117 com teto direito.
Medidas: 330x900x2055mm

33
0

HI 118 - Armário Arquivo, com 6 portas de bater e
3 prateleiras. Teto inclinado.
Medidas: 330x900x2055mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI 122

HI 121

43
0

HI 121 - Armário duplo, com 2 portas de bater e 10
gavetas.
Medidas: 430x900x1900mm
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BI 122 - Armário duplo, com 2 portas de bater
totais.
Medidas: 400x900x1900mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI 123
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HI 123 - Armário simples, com 1 porta de bater total
e teto direito.
Medidas: 400x450x1900mm

62
3

HI 124 - Armário simples, com 1 porta de bater
total de vidro, 7 prateleiras e teto direito.
Medidas: 623x450x2160mm
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EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI 125

HI 126
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HI 125 - Armário estante, sem portas com 4
prateleiras.Medidas: 330x900x1900mm

40

63
0
43
0

BI 126 - Armário Farmácia, com uma porta de
bater de vidro e 15 prateleiras, ou HI 127 com largura de 695mm
Medidas: 630x495x2000mm

EQUIPAMENTO HOSPITALAR/
LABORATÓRIAL/ESCOLAR
HI 129

HI 128
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HI 128 - Armário Compartimentado, com 2 portas
de correr.
.Medidas: 420x900x1670mm

40
0

HI 129 - Armário Vitrine, com 2 portas de correr
em vidro e 3 prateleiras.
Medidas: 400x1600x1500mm
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EQUIPAMENTO
DIVERSO

“

“... Pensamos e executamos por si ...
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EQUIPAMENTO DIVERSO
CACIFOS
Cacifos Mediduty Ibérica
Características Técnicas:

A

rmários de cacifos simples, duplos e triplos,
lacagem a epoxy em estufa.
Estrutura em aço zincada quinado, com frentes
de portas quinadas.
Rodapé quinado com 100mm de altura.
Ventilação na traseira do armário.
Fácil de limpar devido ao seu interior ergonómico.
Porta equipada com amortecedores de borracha
que contribui para um bater silêncioso.
Cacifos em Resinas Fenólicas em Z de 6 Portas
Cacifos executados em compacto fenólico de
13mm (portas), 10mm (corpo) e 3mm (costas
ventiladas).
Incluí dobradiças ocultas.
Fechadura de duas chaves standard.
Varão para cabide.
Pés em PVC ou opção aço inox.
OBS.:Medidas Standard. Podem ser construidos
em qualquer medida por encomenda.

06
Cinza Claro
RAL 7035
36
Vermelho
RAL 3002
32
Azul Claro
RAL 5012
26
Verde
RAL 6029
45
Amarelo
RAL 1021

Outras cores disponiveis
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EQUIPAMENTO DIVERSO
CACIFOS

Ref.: CC 121 F-Z 2

Ref.: CC 121 F-Z 4

Cacifo Fenólico em Z (de 2, 4 e 6 portas)
Altura - 1800mm
Comprimento - 150mm
Largura - 350mm
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Ref.: CC 121 F-Z 6

Ref.: CC 120 F

Cacifo Fenólico Duplos
Altura - 1500mm
Comprimento - 600mm
Largura - 500mm

EQUIPAMENTO DIVERSO
TINAS/ LAVA MÃOS/MESAS TRASNPORTE
Equipamento Diverso Mediduty Ibérica
Características Técnicas:

P

eças com funções especificas, construídas em
inox, de acordo com as normas em vigor.

De acordo com especificações do cliente das boas
normas de equipamento laboratorial e hospitalar.
Aplicação especifica de acordo com a função da
peça: resistentes à maior parte dos químicos usados
em ambiente laboratorial; Não adequado para
trabalhos com superfícies quentes; Não adequado
para armazenamento de ácidos ou bases.
Elementos fabricados segundo as normas:
EN 14056 - Mobiliário de Laboratório - Recomendações
de projecto e instalação;
EN 14727 - Mobiliário de Laboratório - Unidades de
Arrumação para Laboratório - Requisitos e Métodos
de Teste.
OBS.:Medidas Standard. Podem ser construidos em
qualquer medida por encomenda.
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EQUIPAMENTO DIVERSO
TINAS/MESAS TRANSPORTE

Tina de Desinfeção, em aço inox sem arestas
interiores. Cantos redondos ou rectos.
Medidas:
Comprimento
variavel
(600/700/900/1100x760x443mm
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Mesa de Tansporte de Cadáveres,
totalmente em aço inox. Pode ser construída
com pés niveladores ou com rodas.
Medidas: 2000x844x600mm

EQUIPAMENTO DIVERSO
LAVA MÃOS/RODA MACAS

Lava Mãos, em aço inox.
Medidas: 1214x400x366mm

Roda Macas, construída em aço inox.
Possibilidade de colocar luz led para iluminação
nocturna.
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CONTACTOS:
Rua Cidade Castelo Branco - Edif. Mediduty
Zona Indústrial de Frielas
2660 - 020 Loures - Portugal
geral.medidutyiberica@gmail.com
info.medidutyiberica@gmail.com
medidutyiberica@gmail.com
(351) 219 820 108
(351) 917 660 668
(351) 916 783 883

Ao seu dispor...

QUEREMOS ESTAR CONSIGO E NO MUNDO ...
Interesse:
Espanha
Interesse:
França

Sede:
Lisboa

Interesse:
Tunísia

Interesse:
Angola

Interesse:
Marrocos

www.medidutyiberica.com

Interesse:
Argélia

/Industrial-Company/Mediduty-Iberica

