Surgical Scrubs

Lavatórios para Blocos Operatórios
SURGICAL SCRUB SINK
MADE OF SOLID MINERAL
SURFACE
Scrub sink made of Solid Mineral Surface.
The sink has a specially designed slope althe centrally located drain outlet.
The scrub sink unit is supplied complete
with drain assembly with siphon and wallmounted distributor for hand scrub brushes
made of stainless steel with Scotch-Brite
vable.
The scrub sink unit can be automatic, with
infra-red automatic mixer and infra-red automatic sterilizer liquid dispenser, or it can be
manual, with elbow-operated lever action
mixer and elbow-operated lever action sterilizer liquid dispenser.

LAVATÓRIO PARA BLOCO
OPERATÓRIO FEITO DE
METACRILATO MINERAL
COMPOSTO
Lavatório feito de Metacrilato Mineral
Composto.
O lavatório tem uma inclinação especialmente concebida que permite o completo
escoamento das águas residuais para o ralo
localizado no centro.
O lavatório é fornecido completo com conjunto de drenagem com sifão e distribuidor
de parede para escovas, destinadas à escovagem das mãos, feito de aço inoxidável
com acabamento Scotch-Brite, recarregável,
amovível e autoclavável.
O lavatório pode ser automático, com misturador e dispensador de líquido de esterilização automáticos por infravermelhos,
ou pode ser manual, com misturador e dispensador de líquido de esterilização com
alavancas acionáveis pelo cotovelo.

Surgical Scrubs

Lavatórios para Blocos Operatórios
STAINLESS STEEL FINISHING
SURGICAL SCRUB SINK
Scrub sink made of 12/10 gauge 304 AISI
The sink has a specially designed slope althe centrally located drain outlet. Upstand
panel made of 15/10 gauge 304 AISI stainged to accept tapware and all the necessary
accessories.

The scrub sink unit is supplied complete
with drain assembly with siphon and wallmounted distributor for hand scrub brushes
ble. The scrub sink unit can be automatic,
with infra-red automatic mixer and infra-red
automatic sterilizer liquid dispenser, or it can
be manual, with elbow-operated lever action mixer and elbow-operated lever action
sterilizer liquid dispenser.

LAVATÓRIO PARA BLOCOS
OPERATÓRIOS COM
ACABAMENTO EM AÇO INOX
Lavatório feito em aço inox AISI 304 com
12/10 de espessura com acabamento
Scotch-Brite. O lavatório tem uma inclinação
especialmente concebida que permite o
completo escoamento das águas residuais
para o ralo localizado no centro. Painel de
resguardo feito em aço inoxidável AISI 304
com 15/10 de espessura com acabamento
Scotch-Brite, previsto para possibilitar a instalação de torneiras e todos os acessórios
necessários.
O lavatório é fornecido completo com conjunto de drenagem com sifão e distribuidor
de parede para escovas, destinadas à escovagem das mãos, feito de aço inoxidável
com acabamento Scotch-Brite, recarregável,
amovível e autoclavável. O lavatório pode
ser automático, com misturador e dispensador de líquido de esterilização automáticos
por infravermelhos, ou pode ser manual,
com misturador e dispensador de líquido de
esterilização

Washing Bench

Bancada de Lavagem
Washing bench made of 304 AISI stainless
steel. Sliding or hinged doors made of 304
AISI stainless steel.
Upstand panel completely welded and
ground smooth, no sharp edge so that all
parts can be washed and disinfected.

Basins moulded in AISI 304 stainless steel,

On demand all items are available in Powder
Coated Stainless Steel.

Bancada de lavagem feita em aço inoxidável
AISI 304. Portas deslizantes ou articuladas
feitas em aço inoxidável AISI 304.
Painel de resguardo completamente soldado e com acabamento perfeito, sem arestas
gem e desinfeção.
Bacias moldadas em aço inoxidável AISI 304,
equipadas com canalização de drenagem e
transbordamento.
Mediante pedido, todos os elementos estão
disponíveis em aço inoxidável pintado

“Reliability
guaranteed by 30
years of experience
in the design and
development of
cutting-edge healthcare
technology”

“Fiabilidade garantida
por 30 anos de
experiência na conceção e
no desenvolvimento de
tecnologia de ponta em
cuidados de saúde”

Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
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ISO 9001

