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Samtliga medicinskåp i vårt sortiment är framtagna i samarbete med erfarna medarbetare inom Svensk hälso- 
och sjukvård. Tack vare dessa människors kunskap och erfarenhet av daglig läkemedelshantering har vi idag
möjlighet att erbjuda flera unika skåpsmodeller, för vitt skilda behov, till många vårdgivande verksamheter. 

Flertalet verksamheter beställer idag sina Rejäl-skåp med digitala lås som öppnas 
med tag eller kort och alla öppningar registreras automatiskt. Vi levererar då skåpen 
med monterade och färdigprogrammerade lås, vilket innebär att de omgående kan 
användas i den dagliga läkemedelshanteringen. Vi hjälper gärna våra kunder med 
utbildning, handhavande och support av våra digitala lås och tillhörande mjukvara. 

Om Rejäl ska integreras i verksamhetens befintliga lås- eller passersystem levereras 
skåpet anpassat och förberett med rätt håltagning för montage av önskat lås, t.ex. 
ellåskista Abloy 582, Salto, RCO eller motsvarande. 

Rejäl kan även levereras färdigt och klart med traditionell nyckellåsning.

Rätt lås för varje verksamhet

VI HJÄLPER DIG 
HELA VÄGEN!

Fråga oss gärna!
Vi hjälper gärna till 

med tips och råd för 
varje unik verksamhet
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Vikt

Material

Färg

Glashyllor

620 mm

410 mm

260 mm

33 kg

Plåt, 3 mm

Vit pulverlack

3 st
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tMedicinskåp Rejäl är lämpligt för dem som ställer höga krav på säkerhet.

Konstruerat och anpassat för sjukvården och används framför allt till 
förvaring av stöldbegärliga läkemedel och som akut- och jourskåp.

Rejäl är tillverkat i kraftig stålplåt och har dolda gångjärn samt ett
robust brytskydd runt dörren. 

Skåpet har en väl utnyttjad insida med inredning som enkelt kan 
tas ur och rengöras.

Rejäl är försett med flyttbara glashyllor och på dörrens insida 
finns löstagbara fack samt en nedfällbar delningsyta med kant. 

Monteras på vägg i läkemedelsrum, akutrum, behandlingsrum, 
expedition, korridor eller i ambulansgarage.

Skåpet finns med både höger- och vänsterhängd dörr.

Medicinskåp för stöldbegärliga läkemedel

Rejäl


