Frame Rack

Modulaire stellingen

Added value in healthcare logistics & IT

Eigenschappen en voordelen

Voorraden dienen snel en gemakkelijk gevonden te kunnen
worden, zodat logistieke processen efficiënt verlopen en
patiënten beter worden bediend.
Het blijkt namelijk dat de verpleging 5 tot 20% van zijn of
haar tijd besteedt aan het terugvinden van materialen.
Een goed doordacht en geïmplementeerd opslag- en
bevoorradingssysteem zorgt ervoor dat de verpleging
aanzienlijk minder tijd hoeft te besteden aan het
terugvinden van producten.

Optimale benutting van vloeroppervlakte
Optionele kleurcoderingen i.c.m. label handgrepen om producten en
productgroepen aan te duiden
Ergonomisch ontwerp (horizontaal en diagonaal opslag en gebruik)
Geschikt voor 2-Bin (dubbelpot) concept
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Hygiënisch
√√ Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlaktes
√√ Alle geleiders en bakken zijn makkelijk uitneembaar voor eenvoudige reiniging

Stabiel
√√ Belastbaarheid van 400 kg per stellingcompartiment, afhankelijk van type module
√√ Telescopische geleiders voor zwaardere
belasting
√√ Duurzame coating (verzinkt en vervolgens
geëpoxeerd)

Ergonomisch
√√ Modules en manden kunnen diagonaal of
horizontaal worden opgeborgen en worden
gekanteld bij gebruik

Modulair
√√ Module en manden configuratie kan zonder
gereedschap worden aangepast
√√ Flexibel scheidingssysteem
√√ Al onze modules en manden passen in deze
stelling
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Gebruik van de werkruimte

Niet modulaire opslag
Open ruimtes tussen de schappen zijn
noodzakelijk voor toegang tot producten
achterin het schap

Producten bovenin zijn niet gemakkelijk
toegankelijk

2000 mm

Eén vierkante meter aan benodigde
stelling oppervlakte

2400 mm

Onbenutte opslagruimte
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Modulaire opslag met Frame Rack
Manden zijn volledig uittrekbaar waardoor er geen ruimte nodig is tussen de
manden, er geen ruimte verloren gaat
en gemakkelijke toegang tot producten
achterin de manden verzekerd is

Duidelijke zichtlijnen en gemakkelijke,
ergonomische toegang tot manden
bovenin

1905 mm

Additionele opslagcapaciteit

Kan verlaagd worden naar 0,65 vierkante
meter benodigde stelling oppervlakte

1948 mm

33% tot 50% meer opslag capaciteit per vierkante meter
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Opslagorganisatie

Zorgpersoneel dient snel en gemakkelijk
voorraden te kunnen lokaliseren om snellere
en betere patiëntenzorg te kunnen verlenen
Het categoriseren van voorraden en iedere categorie te voorzien van een unieke kleurcodering vergroot de zichtbaarheid
en efficiency.
Aan modules en manden kunnen optionele label handgrepen
worden bevestigd die voorzien kunnen worden van verschillend gekleurde labelstrips, hetgeen het vinden van voorraden
vergemakkelijkt.
Vervangbare, gekleurde
labelstrips
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Voorbeeld categorie kleuren en stelling locatie

IV/ NAALDEN

MDL

ORTHOPEDIE

HYGIËNE

LABORATORIUM

WONDVERZORGING

UROLOGIE

DIVERS

CARDIOVASCULAIR

PROCEDURE

BEADEMING

ET CETERA
* Keuze uit meer dan 20 kleuren.
Download de labeling brochure op
www.allmodul.nl/labeling
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Afmetingen

De combinatie van verschillende types Frame rack (smal, breed)
en verschillende diepte configuraties van modules en manden
zorgen voor een grotere efficiency in voorraadopslag.

Breed type

Bij dit type stelling passen modules
en manden van 400 mm breed en
600 mm diep

Bij dit type stelling passen modules
en manden van 600 mm breed en
400 mm diep

1990 mm

1990 mm

Smal type

65

1m

m

466 m
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Productomschrijving*

Diepte

Breedte

Basis – smal

651 mm

466 mm

Vervolgstelling – smal

651 mm

441 mm

Basis – breed

451 mm

666 mm

Vervolgstelling – breed

451 mm

641 mm

* Stellingen worden standaard geleverd met stelvoeten. Wielen zijn optioneel bestelbaar. Stellingen met wielen zijn 85 mm hoger dan stellingen
met stelvoeten.

Basis

Vervolgstelling

Bestaande uit
2 staanders en
1 verbindingsset.

Bestaande uit
1 staander en
1 verbindingsset.
Frame Rack Modulaire stellingen - All Modul - Afmetingen
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Systeem componenten

Geleiders
Diagonale geleiders
√√ Diagonale geleiders voor gemakkelijke toegang tot de bovenste
module in de stelling

Horizontale/gekantelde geleiders
√√ Manden kunnen worden uitgeschoven en gekanteld (tot 5 kg)
√√ Optioneel wieltje, zodat modules
zonder wrijving in en uit kunnen
rollen (5-10 kg)

“Inklikbaar” wieltje
Telescopen
√√ Voor manden zwaarder dan 10 kilo
√√ 100% Uittrekbaar

* Vanwege veiligheid is het niet toegestaan om manden geplaatst op telescopische geleiders bovenin de stelling (boven 1400 mm) te beladen met meer
dan 10 kilogram

Bulk goederen
Bulk goederen kunnen op draadrekken worden
opgeslagen in dichte opbergbakken.

Gecoat dubbelbreed draadschap
650 mm diep / 855 mm breed /
voor modules van 600 mm diep
Gecoat driedubbelbreed draadschap
650 mm diep / 1297 mm breed /
voor modules van 600 mm diep
Gecoat dubbelbreed draadschap
450 mm diep / 1256 mm breed /
voor modules van 400 mm diep
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Modules en manden
Beknopt overzicht van ons assortiment
ABS Off-white

Module brochure
De meeste van al onze
modules zijn ook in een
half modulaire maat
beschikbaar.

Module 10 mm diep
Art. nr. 11164010

Module 100 mm diep

Module 200 mm diep

Art. nr. 11164101

Art. nr. 11164201

Module 100 mm diep,
met gladde hoeken
Art. nr. 11164100

Bekijk onze uitgebreide
module brochure voor een
overzicht van alle modules
in o.m. ABS, PC, PP+ en RVS.
Modules en
bijbehorende
accessoires

Module 50 mm diep

Mand 100 mm diep

Mand 200 mm diep

Art. nr. 11164051

Art. nr. 10164101

Art. nr. 10164201

added value in healthcare logistics

Polycarbonaat, transparant

Module 50 mm diep

Module 100 mm diep

Module 200 mm diep

Mand 200 mm diep

Art. nr. 11264051

Art. nr. 11264101

Art. nr. 11264201

Art. nr. 10264201

Module 10 mm diep

Module 100 mm diep

Module 200 mm diep

Art. nr. 11864010ABG

Art. nr. 11864100ABG

Art. nr. 11864201ABG

Module 10 mm diep

Module 100 mm diep

Module 200 mm diep

Art. nr. 11464010

Art. nr. 11464100

Art. nr. 11464201

Antibacteriële modules
PP+ kunststof.
Verminderen het niveau
van bacteriën op de module
oppervlakte tot aan 99%
binnen 24 uur. Thermisch,
machinaal reinigbaar tot 85°
continu, kortstondig 95° C.

Thermisch reinigbare modules
PP+ kunststof.
Thermisch, machinaal
reinigbaar tot 85° continu,
kortstondig 95° C.

Frame Rack Modulaire stellingen - All Modul - Modules en manden
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Afmetingen
Breed type
1307 mm

1948 mm

1990 mm

666 mm

Smal type
907 mm

1348 mm

1990 mm

466 mm

* Op verzoek ook beschikbaar in een hoogte van 2175 mm (inclusief wielen).
* Stellingen worden standaard geleverd met stelvoeten. Wielen zijn optioneel bestelbaar.
Stellingen met wielen zijn 85 mm hoger dan stellingen met stelvoeten.
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)”cm (101.9 258.9

)”cm (70.4 178.9

2589 mm

)”cm (17.6 45.1

1789 mm )”cm (25.6 65.1

451 mm

651 mm
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Artikelnummer overzicht Frame Rack

Staander* smal type

Verbindingsset
smal type

Geleiders smal type

Artikelen breed
Staander* breed type

Verbindingsset
breed type

Geleiders breed type

Accessoires
Telescopen

Omschrijving

Artikelnummer

Hoogte 1890 mm, diepte 651 mm

30700019965

Hoogte 2090 mm, diepte 651 mm

30700020865

Hoogte 1890 mm, breedte 400 mm,
diepte 600 mm

3170401

Hoogte 2090 mm, breedte 400 mm,
diepte 600 mm

3170401H208

Links, horizontaal, lengte 600 mm

3160020

Rechts, horizontaal, lengte 600 mm

3160021

Links, diagonaal, lengte 619 mm

3160022

Rechts, diagonaal, lengte 619 mm

3160023

Omschrijving

Artikelnummer

Hoogte 1890 mm, diepte 451 mm

30700019945

Hoogte 2090 mm, diepte 451 mm

30700020845

Hoogte 1890 mm, breedte 600 mm,
diepte 400 mm

3170601

Hoogte 2090 mm, breedte 600 mm,
diepte 400 mm

3170601H208

Links, horizontaal, lengte 400 mm

3160010

Rechts, horizontaal, lengte 400 mm

3160011

Links, diagonaal, lengte 432 mm

3160012

Rechts, diagonaal, lengte 432 mm

3160013

Omschrijving

Artikelnummer

Inklikbare telescopen voor smal type

413006002

Inklikbare telescopen voor breed type

413004002

1 Paar voor 1 set telescopen voor smal type

3170010

1 Paar voor 1 set telescopen voor breed type

3170011

1 Set voor 5 sets telescopen voor smal en
breed type

3170015

1 Set voor 11 sets telescopen voor smal en
breed type

3170016

T.b.v. staander, diameter 75 mm

3100005

T.b.v. staander met rem, diameter 75 mm

3100004

Stopje

T.b.v. stopfunctie

1410000

Inklikbaar wieltje

T.b.v. in- en uitrollen modules zonder wrijving

Montageplaten t.b.v
telescopen

Wiel
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BE
All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR
All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL
All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

410000901

@ allmodul

* Hoogte staanders exclusief wielen
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Versie 2 Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Artikelen smal

