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Bestillingsnøgle

Det er nemt og hurtigt at bestille din ønskede sugeskærm eller Medisafe hos 

os. På de næste sider finder du et skema til bestilling af skærmene, som du 

efter udfyld kan sende til os.   

Skulle der alligevel opstå spørgsmål, specielle ønsker eller har du brug for pro-

fessionel vejledning til at finde den helt rigtige skærm, er du naturligvis altid 

velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Indholdsfortegnelse

Bestilling af Sugeskærm / Medisafe Side 2

 

 
 

 

 Sugeskærm / Medisafe

http://sales@jrv.dk
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 Sugeskærm / Medisafe: Bestillingsnøgle 

Bestilling af Sugeskærm / Medisafe

Vare Beskrivelse Sæt kryds

Sugeskærme / 
Medisafe

Medisafe uden frontlåge

Medisafe med huller til hænderne

Specialmål*

På side 2-5 finder du et bestillingsskema som du med fordel kan udfylde til bestilling af vores 

sugeskærme. Skemaet indebærer alle de standard muligheder vi tilbyder. Ønskes en vare, sæt 

venligst et kryds ellers lad det stå tomt. 

Efter udfyldelse af pågældende skema, sendes det til sales@jrv.dk, hvorefter du vil modtage en 

bekræftelse på modtagelsen.  

* Ved ønske om specialmål, udfyld venligst et af skemaerne på s. 4-5.

Kunde    :    __________________           JRV Tilbuds nr.    :    __________________ 

NB: Ved ønske om bestilling af Doseringsbord, Stinkskab, Handskeboks eller anden type special-

skærme end skemaerne på s. 4-5, kontakt os venligst for yderligere information: 

Telf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

http://sales@jrv.dk
http://sales@jrv.dk
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 Sugeskærm / Medisafe: Bestillingsnøgle 

Vare Beskrivelse Sæt kryds

Automatiskstyreboks

PIR-Sensorer

LED-Lys

Spjæld i top

Rustfri bundbakke

Hæve- / sænkebord

Bord uden hæve- / sænkefunktion

Filterkasse + filtervagt

Integreret kanylespand*

Trykvagt
(Lovpligtig)

Trykområde 20-300 [Pa]

Trykområde 100-1000 [Pa]

Trykområde 1000-5000 [Pa]

Tilbehør / tilvalg til Sugeskærm / Medisafe

* Kan kun tilkøbes ved køb af bord med eller uden hæve-/sænke funktion 
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 Sugeskærm / Medisafe: Bestillingsnøgle 

Inderplade ophæng 
med klods

Måleskema til specialdesignet sugeskærm

Materialer Sæt kryds

Indvendige mål

Udvendigemål

Uden frontlåge

Med huller til hænderne

Acryl

PVC

Inderplade ophængt med fingerskruer

Inderplade ophængt med klods*

Område Mål [mm]

A

B

H1                                                

H2

Ø

* Ikke muligt at tilkøbe bundbakke

NB: Se tilbehør / tilvalg til sugeskærmen på s. 3
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 Sugeskærm / Medisafe: Bestillingsnøgle 

Inderplade ophæng 
med klods

Måleskema til specialdesignet sugeskærm m. skrå front

Materialer Sæt kryds

Indvendige mål

Udvendigemål

Uden frontlåge*1

Med huller til hænderne

Acryl

PVC

Inderplade ophængt med fingerskruer

Inderplade ophængt med klods*2

Glaslåge på den skrå flade

Område Mål [mm]

A

B

C                                                

D

E

F

H

Ø

* Ikke muligt at tilkøbe bundbakke

*1  Frontlågen bliver 25mm mindre grundet skivekanten
*2  Ikke muligt at tilkøbe bundbakke

NB: Se tilbehør / tilvalg til sugeskærmen på s. 3



 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

 

 
 

 

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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http://sales@jrv.dk 
http://www.jrv.dk
https://www.linkedin.com/company-beta/886410/
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