Acrocabinet
Nábytek, který vydrží

Acrocabinet
je speciální nábytek se zvýšenou chemickou a mechanickou
odolností určený pro zdravotnictví, sociální služby a laboratoře.
Na základě dlouholetých zkušeností jsme vyrobili unikátní
materiál, který kombinuje ochranné pláty Acrowall s truhlářskými
technologiemi. Výsledkem je nábytek, který odolává poškození,
a přitom je snadno čistitelný a omyvatelný.

Benefity

ANTIBAKTERIÁLNOST
Povrch nábytku lze také řešit pomocí plátu s baktericidními vlastnostmi.
Jedná se o certifikovaný materiál, který je schopen zlikvidovat 99,999%
bakterií na svém povrchu za 24 hodin.

VARIABILITA TYPOVÝCH PRVKŮ
Široká škála typových prvků umožňuje naplnit požadavky
jednotlivých laboratoří.

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ
Laboratoře musí v prvé řadě sloužit účelu a mnohdy
musí plně využít své prostory. Ze zkušenosti víme, že
atypická řešení jsou ideální volbou.

ODOLNOST
Nábytek je vyráběn s důrazem na chemickou
i mechanickou odolnost

ČISTITELNOST
Povrchová úprava s jemnou strukturou
umožňuje snadné čištění.

OMYVATELNOST
Použité výrobní technologie zaručují vysokou
odolnost proti vodě.

BAREVNOST
Díky široké nabídce barev můžeme nábytek
dokonale sladit s řešením Vašeho interiéru.

BYDESIGN
Pro náročné aplikace umíme potisknout materiál Vašimi
grafickými motivy nebo velkoplošnými fotografiemi.

ZKUŠENOSTI
Při návrhu i výrobě laboratorního nábytku čerpáme z bohatých
zkušeností, získaných za více než 25 let v oboru.

ČESKÝ VÝROBEK
Jsme ryze českou společností s vlastní výrobou.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
díky propracovanému a 27 lety prověřenému systému realizací jsme připraveni Vám zajistit skutečně
komplexní řešení – od návrhu a projektu, přes výrobu a realizace až po následný servis.

Technický popis
Nábytek Acrocabinet je vyráběn z dřevotřískové desky oboustranně pokryté ochrannými pláty, případně
v kombinaci s HPL. Hrany jsou ošetřeny hranou ABS tloušťky 2 mm se zaoblením 2 mm, méně exponované
hrany jsou olepeny ABS hranou tloušťky 0,5 mm. Pro lepení hran používáme voděodolnou technologii PUR
lepidla. Police jsou přestavitelné v rozteči 64 mm a policové podpěrky zabraňující nechtěnému vysunutí.
Úchytky jsou kovové oblé s roztečí 128 mm, dveřní závěsy jsou opatřeny tlumením, zásuvky s částečným
nebo plným výsuvem a tlumením dojezdu.
PRACOVNÍ A LABORATORNÍ STOLY

ÚLOŽNÉ SKŘÍNĚ VYSOKÉ

Pracovní stůl je tvořen kovovou podnoží a pracovní
deskou.Stoly jsou určeny, jak pro práci vsedě, tak
i vestoje. Laboratorní stoly jsou doplněny médiovou
stěnou s vývody plynů, vody, elektřiny. Jednostranné
nebo oboustranné řešení a možnost volby pracovní
plochy dle požadované chemické odolnosti spolu
s volitelnými spodními úložnými skříňkami vytvoří
laboratorní stůl dle Vašich požadavků.

Každá místnost vyžaduje jiné řešení úložného prostoru,
a proto nabízíme široký výběr vysokých úložných skříní.
Vyrábíme skříně: šatní, policové, otevřené nebo uzavřené
s otočnými i posuvnými dvířky. Skříně mohou tvořit
souvislou úložnou stěnu, kterou můžete ještě rozšířit
o skříňové nástavce.

KONTEJNERY

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVCE

Jako doplněk pracovních stolů pro využití místa je
možně umístit pod pracovní desku kontejner. Záleží
pouze na Vašich požadavcích, jestli bude zásuvkový,
dvířkový, mobilní či pevný.

Pro plné využití prostoru nad vysokými úložnými
skříněmi můžete zvolit některý z nástavců. Záleží na
Vašich požadavcích, jestli budou otevřené, dvířkové
anebo prosklené.

SKŘÍŇKY NÍZKÉ A REGISTRATURY

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNĚ

Jako varianta k vysokým skříním jsou skříňky nízké ve
variantách uzavíratelných, policových nebo šuplíkových
a jejich kombinacích. Důležitým typem skříňky pak jsou
registratury pro uložení dokumentace.

Závěsné skříňky jsou vhodným řešením, pokud chcete
využít prostor na stěnách například nad pracovními
stoly. Stejně jako u vysokých skříní, nabízíme řadu
variant, ze kterých si vyberete tu, která bude přesně
vyhovovat Vašim potřebám

SKŘÍNĚ NA LÉKY A KARTOTÉKY

PRACOVNÍ KUCHYŇKY

Speciální nábytek pro zdravotnictví, lékárny nebo
sociální služby je samozřejmou součástí uceleného
řešení nábytku a naplňuje všechna očekávání a
potřeby uživatelů od možnosti uzamknutí, přes
vysoce kvalitní výsuvy šuplíků až po specifické
odolnosti pro náročná prostředí s vysokými
požadavky na čistotu.

Mnohdy je součástí řešení interiéru i pracovní
kuchyňka. Tyto řešíme na míru podle aktuální
dispozice s použitím Acrocabinetu zajistíme zachování
jednotného vzhledu. Součástí mohou být i vestavné
spotřebiče. Díky kvalitní povrchové úpravě je nábytek
určený pro kuchyňky vysoce odolný, jak mechanicky,
tak proti tekutinám, a také snadno omyvatelný.

NOČNÍ STOLKY

PŘEBALOVACÍ PULTY

Pohodlí klientů a dostupnost věcí, které musí mít po
ruce, jsou důležitými prvky správně navrženého řešení
interiéru pokojů. Jejich vysoká odolnost pomáhá
přestát jejich každodenní zátěž a snadná čistitelnost
zrychlí úklid.

Zdravotnická zařízení často potřebují speciální
nábytek pro konkrétní účel. Velmi častým je
například přebalovací pult, který najde uplatnění
nejen v nemocnicích, ale i na poliklinikách nebo v
ordinacích lékařů.
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