
HELAGO-CZ, s.r.o. - autorizovaný distributor pro ČR - www.helago.cz

Modulární skladovací systém H+H

vše co potřebujete mít po ruce na oddělení nemocnice, v pečovatelském domě...
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Lépe už to nesrovnáte...

Vysoká funkčnost a efektivita uskladnění je dosažena díky propracovanému systému 
variabilního dělení jednotlivých skladovacích prostor. Díky tomuto modulárnímu skla-
dovacímu systému budete schopni optimalizovat uskladnění a logistiku materiálu, se 
kterým pracujete.

Systém navrhneme a vyrobíme dle Vašich požadavků. Do skříně lze použít zásuvky, 
drátěné koše, plastové vany apod., vše s vloženým variabilním dělicím systémem při-
způsobeným charakteru skladovaného materiálu.

Díky modulárnímu systému dosáhnete až třicetiprocentní 
úspory skladovacího prostoru!

skladování léčiv

skladování roztoků

skladování 
obvazového materiálu

volitelná výška zásobníků pro optimální uložení  ∙
léčiv, roztoků, obvazového materiálu apod.
zásobníky jsou plnovýsuvné, lehce vyjímatelné se  ∙
zajištěním proti vypadnutí
zásobníky jsou umístěny buď v plastovém bočním  ∙
žebrování, nebo na teleskopických kolejničkách
zásobníky mohou být plastové, nebo drátěné ∙
prostor zásobníku lze jednoduše dělit na sekce  ∙
pro optimální uskladnění materiálu
individuální řešení nábytkové sestavy dle potřeb  ∙
oddělení
barevné provedení dle požadavků zákazníka ∙
konzultace a návrhy řešení zdarma ∙

Cena zobrazeného řešení:  
34 900,- Kč bez DPH
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Øešení od nejpovolanejšíchˇ

Společnost H+H se již tři desetiletí zaměřuje na skladování všech druhů léčiv, obvazového materiálu, drobných 
součástek, apod. Neustálý vývoj všech systémů a znalost prostředí vyústily v konstrukci nového modulárního 
systému s následujícími výhodami:

jednoduché a rychlé přenastavení děličů ∙
možnost rychlé reakce na měnící se požadavky na skladovací prostor ∙
vysoká stabilita díky  ∙ ClipOn efektu
optimalizace skladovacích prostorů díky kombinaci stavitelných přepážek a posuvných děličů ∙

Šetřete místem!

bez děličů pevné děliče stavitelné děliče 
stavitelné přepážky a posuvné děliče

0% 
úspora

10% 
úspora

30% 
úspora

Jeden modul – mnoho variant

pevné křížové dělení křížové dělení kombinova-
né se stavitelným

variabilní dělení se 
stavitelnými děliči
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Proč modulární systém?

Optimalizuje systém skladování a logistiku materiálu, šetří skladovací prostor. Díky pro-
pracovanému systému mohou být jednotlivé moduly jednoduše zaměňovány, po vy-
jmutí mohou být i s obsahem jednoduše transportovány. Systém umožňuje jednoduché 
čištění a údržbu.

Univerzální aplikace
Modulární systém má univerzální použití všude tam, kde je potřeba optimalizovat a šetřit 
skladovací prostory, tedy v nemocnicích, pečovatelských domech, lékařských praxích, 
lékárnách...

Transparentní PC zásobník, nebo ABS?
Zákazník může volit ze dvou variant zásobníků. Transparentní polykarbonátový, který je 
vysoce odolný a sterilizovatelný, nebo levnější, omyvatelný z šedého ABS plastu.

Vyberte si ze dvou nosných systémů
Pevné plastové vodící lišty, nebo teleskopické kolejnice s vysokou nosností

Plastové moduly jsou přišroubovány do 
stěn skříně. Jemné žebrování umožňuje 
optimální využití prostoru.

přímé šikmézávěsné

Teleskopické kolejnice jsou konstruová-
ny na zátěž vyšší než 70 kg. Díky svislým 
lištám jsou jednoduše a rychle přestavitel-
né do libovolné výšky.

přímé pro drátěné košešikmé

HELAGO-CZ, s.r.o.

Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Email: info@helago.cz
Web: http://www.helago.cz

Tel.: 495 220 229
495 220 394

Fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096

http://www.helago.cz/?utm_source=hh-maro&utm_medium=email&utm_campaign=vrchni-sestry
http://www.helago.cz/?utm_source=hh-maro&utm_medium=email&utm_campaign=vrchni-sestry

