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محفظھ ی بھداشتی کاله و دستکش و ماسک ما با بھترین طراحی، ضمن زیبایی، امکان نظافت آسان و استفاده ی
این اقالم بصورت مستقیم یا با جعبھ را فراھم می سازد؛ راه حلی دائم، تمیز و آسـان برای نـگھـداری اقالم یکــبار

اتاق تمیزمصرف در  و آزمایشگاھھا.

حفظ استانداردھای باالی نظافت در تمام سطـوح وتـجھـیـزات عامـل مـھـمـی در پیشـگـیری و کنترل عفونت است. 
در حالی کھ  گرد و غبار و رطوبت و عفونت ، در هـمھ سطـوح باید کـامال تـحــت کـنترل باشد، بھ منظور از بینً

بردن میکروارگانیسم ھای بیماری زا و حفظ نظافت و ضد عفونی در فضاھای بھداشتی، شرکت کاوش طب افتخار
دارد مـحـصول با کیفیت وکاربردی خود را  معرفی نماید.

بھداشتی     
سبک و بادوام     

دارای سطح شفاف و تمیز     
نصب آسان بر روی دیوار و جداکردن آسان     

زبانھ قفل شو محفظھ ھا     
جنس مقاوم و فشرده ی پالکسی گالس     
امکان تغییر رنگ با سفارش مشتری     

منطبق با ابعاد اکثر جعبھ ھای دستکش و ماسک و کاله     
محفظھ ی شفاف قابل رویت     

                  165x135x277mm

               312x135x277mm

             459x135x277mm

          606x135x277mm
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XXابعاد مدلھای افقی (عرض      عمق    ارتفاع):

دوتایی

سھ تایی

چھارتایی

تکی

یمحفظھ   کاله، دستکش و ماسک



ابعاد مدلھای عمودی (عرض      عمق    ارتفاع):

           160x550x135mm

             160x820x135mm

             160x1090x135mm
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165.0 mm135.00 mm

بھترین محصول جھت ساماندھی و منظم کردن دستکشھا،ماسکھا،
کالھھا،روکفشی ھا و...  در آزمایشگاه و اتاقھای تمیز.

استفاده ی آسان با جعبھ یا بصورت مستقیم داخل محفظھ ی شفاف
قابل رویت.

بدنھ پلکسی گالس مقاوم وقابل نظافت آسان با انواع مواد شیمیایی
و ضدعفونی.

دوتایی

سھ تایی

چھارتایی

X X
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