Transportbakken & manden
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Interster, uw partner voor de CSA, OK en Investment Solutions

Transportbakken & manden

Onze injectiegegeoten polycarbonaat (PC) modulaire
manden scoren uitmuntend op het vlak van slagvastheid,
hoge sterkte en transparantie. Dit door een zorgvuldige
grondstof en materiaalselectie in combinatie met
continue kwaliteitshandhaving gedurende het
productieproces.
De standaard Euronorm buitenafmetingen, 600 x
400 mm, zorgen ervoor dat de bakken uitwisselbaar
zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en
medicatiewagens. De modulaire bakken zijn verkrijgbaar
in dieptes van 50, 100 en 200 mm en onderverdeelbaar
door middel van vakverdelers. Deze manden vormen de
belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het
FIFO systeem. De modulaire manden vormen de basis
van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de
opslag en het transport van medicatie en goederen en
zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.

Technisch
Polycarbonaat (PC) heeft hoogwaardige mechanische eigenschappen, superieur aan
ABS, Acryl of Polypropyleen. Deze manden hebben een draagvermogen van 35 kg en
zijn uitermate bestand tegen breuk bij een plotse zware belasting.

Ergonomie
De manden bieden een modulaire, overzichtelijke en ergonomische oplossing
rekening houdend met ruimtebesparende aspecten. De hoogtransparantie maakt het
makkelijk voor de gebruiker om de inhoud waar te nemen.

Hygiëne
Polycarbonaat heeft een temperatuurstolerantie van -40°C tot +120°C, deze kunnen
tot 120° gereinigd worden. In geval van contaminatie kunnen de manden in een
stoomtunnel gereinigd worden.
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Transportbakken & manden

Ingebouwde stop
De manden zijn gegoten uit 1 stuk inclusief de stop op de mand, dit garandeert
een zeer stevige stop en vraagt geen extra montage. De stops werken perfect in
de ergonomische en rechte modulaire wand voorzien in de modulaire opslag- en
transportsystemen. Hierdoor kunnen de manden als lade gebruikt worden.

PC vakverdelers
Polycarbonaat (PC) vakverdelers worden in de groeven geplaatst, waardoor deze zeer
stevig vastzitten. Door het ontwerp kunnen dezelfde PC vakverdelers gebruikt worden
voor de volle bakken. Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de PC
vakverdelers ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden
de verdelers onderling gefixeerd.

Vorm
De manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren
en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden recht zijn is er geen volumeverlies. De
manden beschikken over een gesloten bodem als bescherming tegen uitgelopen
vloeistoffen waardoor er ook geen kleine materialen uit de mand kunnen vallen.
Manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.

Gebruik van Euronorm manden in de verschillende systemen
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PC manden & bakken

PC manden 300 x 400 mm
Beschrijving

Buitenafmetingen

Gesloten bak

300 x 400 x 50 mm

Mand

300 x 400 x 100 mm

Mand

300 x 400 x 200 mm

PC manden 600 x 400 mm
Beschrijving

Buitenafmetingen

Gesloten bak

600 x 400 x 50 mm

Mand

600 x 400 x 100 mm

Mand

600 x 400 x 200 mm

Gesloten PC bakken 600 x 400 mm
Buitenafmetingen
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 200 mm
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PC vakverdelers

PC vakverdelers hoogte 50 mm
Buitenafmetingen
300 x 50 mm
400 x 50 mm
600 x 50 mm

PC vakverdelers hoogte 100 mm
Buitenafmetingen
300 x 100 mm
400 x 100 mm
600 x 100 mm

PC vakverdelers hoogte 200 mm
Buitenafmetingen
400 x 200 mm
600 x 200 mm

T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

Gebruik van PC vakverdelers
1 Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
400 mm

3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) korte vakverdeler in twee gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

600 mm
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ABS manden & bakken

Onze injectiegegoten ABS modulaire manden
onderscheiden zich op vlak van krasvastheid, hoge
sterkte en slagvastheid. Zorgvuldige materiaalselectie en
kwaliteitshandhaving gedurende het productieproces
dragen hier toe bij.
De standaard Euronorm buitenafmetingen, 600 x
400 mm, zorgen ervoor dat de bakken uitwisselbaar
zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en
medicatiewagens. De modulaire bakken zijn verkrijgbaar
in dieptes van 50, 100 en 200 mm en onderverdeelbaar
door middel van vakverdelers. Deze manden vormen de
belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het
FIFO systeem. De modulaire manden vormen de basis
van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de
opslag en het transport van medicatie en goederen en
zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.

Technisch
De ABS manden zijn vervaardigd uit Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), deze
kwaliteit vormt de meest voordelige oplossing op het gebied van modulaire
opbergsystemen in kunststof.

Ergonomie
ABS is een uiterst licht en stevig materiaal. Dankzij het lichte gewicht zijn de manden
makkelijk in gebruik.

Hygiëne
ABS is antistatisch, heeft een goede chemische resistentie en bezit hoogwaardige
mechanische eigenschappen. Het materiaal is bestand tegen alle courante
reinigingsmiddelen en desinfectantia.
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ABS manden & bakken

Ingebouwde stop
De manden zijn gegoten uit 1 stuk inclusief de stop op de mand, dit garandeert
een zeer stevige stop en vraagt geen extra montage. De stops werken perfect in de
ergonomische en rechte modulaire wand voorzien in de modulaire opslag- en
transportsystemen. Hierdoor kunnen de manden als lade gebruikt worden.

PC vakverdelers
Polycarbonaat (PC) vakverdelers worden in de groeven geplaatst, waardoor deze zeer
stevig vastzitten. Door het ontwerp kunnen dezelfde PC vakverdelers gebruikt worden
voor de volle bakken. Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de PC
vakverdelers ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden
de verdelers onderling gefixeerd.

Vorm
De manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren
en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden recht zijn is er geen volumeverlies. De
manden beschikken over een gesloten bodem als bescherming tegen uitgelopen
vloeistoffen waardoor er ook geen kleine materialen uit de mand kunnen vallen.
Manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.

Gebruik van Euronorm manden in de verschillende systemen
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ABS manden & bakken

ABS manden 600 x 400 mm
Beschrijving

Buitenafmetingen

Gesloten bak

600 x 400 x 50 mm

Mand

600 x 400 x 100 mm

Mand

600 x 400 x 200 mm

Gesloten ABS bakken 600 x 400 mm
Buitenafmetingen
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 200 mm
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PC vakverdelers

PC vakverdelers hoogte 50 mm
Buitenafmetingen
300 x 50 mm
400 x 50 mm
600 x 50 mm

PC vakverdelers hoogte 100 mm
Buitenafmetingen
300 x 100 mm
400 x 100 mm
600 x 100 mm

PC vakverdelers hoogte 200 mm
Buitenafmetingen
400 x 200 mm
600 x 200 mm

T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

Gebruik van PC vakverdelers
1 Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
400 mm

3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) korte vakverdeler in twee gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

600 mm
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Etikethouders

Etikethouders worden gebruikt om goederen in bakken
en manden te identificeren. De gebruiker vindt sneller de
goederen en hoeft niet te zoeken. Etikethouders kunnen
staand en liggend gebruikt worden en kunnen op zowel
de manden als PC vakverdelers geplaatst worden.
Etikethouders maken het mogelijk om duidelijk de inhoud
van bakken en manden te labelen zodat de gebruiker snel
de inhoud kan vinden, zonder de bak of mand te moeten
uittrekken.

Georganiseerd werken
Met etikethouders kunnen bakken en manden die in verschillende compartimenten
onderverdeeld zijn makkelijk gelabeld worden. Zo kan men beter organiseren en de
bakken en manden optimaal onderverdelen.

Duidelijk overzicht
Etikethouders maken het mogelijk om duidelijk de inhoud van bakken en manden te
labelen zodat de gebruiker snel de inhoud kan vinden. De Multifix etikethouder kan
zowel staand als liggend bevestigd worden.

Compatibel met alle bakken en manden
De etikethouders kunnen snel en makkelijk bevestigd worden op al onze bakken,
manden en PC vakverdelers. De Multifix etikethouder bestaat uit 3 onderdelen: de
etikethouder, het bevestigingsplaatje en het etiketplaatje (wordt apart verkocht).
Hierdoor zit de etikethouder extra stevig vast.
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Hoe werkt het FIFO systeem?

Beide vakken vol
In het First in-First out systeem gebruikt men 2 vakken om goederen te stockeren in
een bak of mand. Men neemt altijd goederen uit het voorste vak tot dit leeg is, dan
vult men het vak aan met de goederen uit het achterste vak. Op dit moment moeten
de goederen bijbesteld worden. Zowel het voorste en achterste vak zijn gevuld
waardoor de goederen ruim in stock zijn.

Voorste vak leeg
Wanneer het voorste vak leeg is vult men dit aan met de inhoud van het achterste vak.
Op dit moment moet men de goederen bijbestellen.

Gebruik van de etikethouders
In het FIFO systeem zijn de etikethouders voorzien van dubbelzijdige etiketten, de
voorkant indien ze in stock zijn, de achterkant indien ze moeten besteld worden.
Wanneer het achterste vak leeg is draait men het etiket om zodat duidelijk is dat de
goederen besteld moeten worden.

Rood etiket
Het rood etiket geeft aan dat de goederen besteld dienen te worden. Bestelde
goederen moeten in het achterste vak aangevuld worden, hierdoor wordt de oudste
stock altijd eerst gebruikt.
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Bevestiging van de Multifix etikethouders

De Multifix etikethouders kunnen staand en liggend op de manden en PC vakverdelers gemonteerd worden. De
etikethouders bestaan uit een voor- en achterplaatje, hierdoor blijft deze stevig op zijn plaats. De etikethouder
wordt tussen de groeven van de mand geplaatst, waardoor deze niet ongewenst losklikt bij het uithalen van
bijvoorbeeld een doosje, in tegenstelling tot het plaatsen van de etikethouder op de rand van de module.

Bevestiging op mand
Om de etikethouder te bevestigen op een mand klik je het achterplaatje (A) aan de
binnenzijde, en het voorplaatje (B) aan de buitenzijde vast in de uitsparingen van de
mand.

Bevestiging op vakverdeler
Om de etikethouder te bevestigen op een vakverdeler draai je het achterplaatje om
(C), klik je beide vast (D) en plaats je deze samen over de vakverdeler (E). Schuif een
etiket in de houder (F).
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Etikethouders

Multifix klein
Beschrijving

Buitenafmetingen

Optie

Kunststof houder

63 x 45 mm

-

Bevestigingsplaatje

-

-

Witte insert

60 x 40 cm

Kleuren op aanvraag

Clip voor bevestiging van Multifix op de rand van een bak

Multifix groot
Beschrijving

Buitenafmetingen

Optie

Kunststof houder

90 x 58 mm

-

Bevestigingsplaatje

-

-

Witte insert

82 x 50 cm

Kleuren op aanvraag

Clip voor bevestiging van Multifix op de rand van een bak

Kunststof etikethouder
Beschrijving

Buitenafmetingen

Etikethouder

40 x 60 mm

Doorzichtige insert

40 x 60 mm

Nylon etikethouder
Beschrijving

Buitenafmetingen

Portrait

50 x 75 mm

Floppy etikethouder
Buitenafmetingen
95 x 65 mm
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Medibox

De injectiegegoten Polypropyleen (PP) Medibox is een
gesloten modulaire transportbak voor medicatie en
andere goederen. De bak is voorzien van een klapdeksel
met tanden en kan afgesloten worden met een
breekzegel.
De Medibox is vervaardigd uit een duurzaam, slagvast en
chemisch resistent materiaal. Dankzij zijn vormgeving en
glad oppervlak is de box makkelijk en grondig reinigbaar.
De Medibox is een veilige transportbak die met een
breekzegel verzegeld kan worden tegen opening door
onbevoegden.

Euronorm
De Medibox is gebouwd volgens de Euronorm standaard en past in de meeste
Euronorm wagens waarvan de geleiders een L-profiel hebben.

Gesloten bak
De Medibox beschikt over twee scharnierende klapdeksels die met tand-groef
systeem zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten. Dit om de inhoud zo veel als
mogelijk hermetisch af te sluiten.

Breekzegels
Er zijn breekzegels voorzien die passen langs beide kanten van het deksel, hierdoor
kan de Medibox beveiligd worden tegen opening door onbevoegden.
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Medibox

Medibox 300 x 400 x 190 mm
Buitenafmetingen
300 x 400 x 190 mm

Medibox 300 x 400 x 290 mm
Buitenafmetingen
300 x 400 x 290 mm

Medibox 600 x 400 x 190 mm
Buitenafmetingen
600 x 400 x 190 mm

Medibox 600 x 400 x 290 mm
Buitenafmetingen
600 x 400 x 290 mm

Breekzegels voor Medibox
Kleur
Rood
Groen
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Thermo isolatie set voor Medibox

De thermo isolatie set is de ideale oplossing voor het
veilig en betrouwbaar transporteren van temperatuurgevoelige producten zoals medicatie en vaccins. De
isolatie set behoudt een temperatuur tussen 2 en
8°C voor minstens 12 uur en vermindert het risico op
beschadiging of verspilling. 3 koude-packs zorgen voor
een eenvoudige hantering en de coating zorgt ervoor dat
de producten niet kunnen bevriezen.
De thermo isolatie sets zijn perfect geschikt voor de
Medibox MBD43271 (300 x 400 x 290 mm) en MBD64271
(600 x 400 x 290 mm). U kan ze apart aankopen om de
Mediboxen die u al in gebruik heeft aan te vullen of als
een geheel inclusief de isolatie set en de Medibox.
De eenvoudig handelbare thermo isolatie set zorgt voor
een veilig en betrouwbaar transport van producten die
temperatuurgevoelig zijn.

Koel houden
3 koude-packs Icecatch® Solid Isolated garanderen een eenvoudige hantering. De
isolerende coating zorgt ervoor dat de producten niet bevriezen.

Makkelijk reinigen
De inlay is gemaakt uit PS voor eenvoudige schoonmaak. Het kan ook in was
toestellen tot 60°C gereinigd worden.

Isolerend
De Neopor® vulling heeft een hoge isolatie capaciteit.
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Thermo isolatie set voor Medibox

Thermo isolatie set voor Medibox
Beschrijving

Inhoud

Afmetingen

4327 voor Medibox 300 x 400 x 290 mm

5,4 liter

259 x 340 x 250 mm

6427 voor Medibox 600 x 400 x 290 mm

16,4 liter

528 x 358 x 250 mm

Complete thermo isolatie set inclusief Medibox
Beschrijving

Afmetingen

Thermo set 4327 + Medibox

300 x 400 x 290 mm

Thermo set 6427 + Medibox

600 x 400 x 290 mm

Medibox voor thermo isolatie set
Buitenafmetingen
300 x 400 x 290 mm
600 x 400 x 290 mm
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Polypropyleen bak

De Polypropyleen (PP) bak is een stevige, modulaire
transportbak voor het transport van allerlei goederen.
Deze bak is vervaardigd uit een duurzaam, slagvast
en chemisch resistent materiaal. Gebruik makend van
de vakverdelers kan de PP bak naar eigen wensen
onderverdeeld worden. Er is een verzegelbaar deksel
beschikbaar.
Stevige, modulaire en multifunctionele transportbak voor
het transport van allerlei goederen.

Sterke structuur
Polypropyleen is een sterk, slagvast, duurzaam en resistent materiaal uitermate
geschikt voor het transport van allerlei goederen.

Verzegelbaar deksel
De Polypropyleen bak kan voorzien worden van een deksel dat met breekzegels
verzegeld kan worden. Op deze manier kan men de inhoud beveiligen tegen opening
door onbevoegden.

Makkelijk onderverdelen
De bak is voorzien van groeven waarin de vakverdelers passen. Deze schuiven vlot
in de groeven en blijven op die manier goed gepositioneerd. De groeven zijn zo
ontworpen dat deze goed gereinigd kunnen worden.
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Polypropyleen bak

Gesloten polypropyleen bak
Buitenafmetingen

Kleur

600 x 400 x 200 mm Staalblauw

Verzegelbaar deksel voor polypropyleen bak
Buitenafmetingen

Kleur

600 x 400 mm

Donkergrijs

Vakverdelers voor polypropyleen bak
Buitenafmetingen
400 x 200 mm
600 x 200 mm
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Investment Solutions

Interster International profileert zich niet alleen als totaalleverancier voor de OK en de CSA, maar speelt ook een
actieve rol in het bedenken van logistieke oplossingen waarmee het ziekenhuis zijn voordeel kan doen. Wij leveren
transportmiddelen, modulekasten, stellingen, werktafels, transportkarren en meer.
Voor al deze producten geldt dat wij zowel standaard- als custommade oplossingen leveren. Kortom wij zijn in staat
om -samen met u- bestaande ruimtes in te richten op de meest gunstige en efficiënte manier. Het is mogelijk dat
u in deze folder niet precies vindt wat u zoekt, maar uw oplossing hebben wij zeker in huis. Niet voor niets hebben
wij ons juist gespecialiseerd in maatwerk.
Neem contact met ons op, dan gaan wij samen deze uitdaging aan!

Interster International B.V.
Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer
T: +31 (0)75 627 22 22 - E: info@interster.nl

www.interster.nl

