Infusjonstativ

Norsk kvalitetsutstyr til helsesektoren

Du er med på å ta et samfunnsansvar
ved å bruke Svithunproduktene!
Svithun har levert førsteklasses utstyr til
sykehus og helseforetak Norge rundt i
mer enn 60 år.

KORT OM OSS:
Vi er en arbeidsplass for de som har vanskeligheter med å få
innpass i det ordinære jobbmarked og er en leverandør av produkter og
tjenester som konkurrerer på lik linje med andre ordinære bedrifter.
Vi leverer produksjon og tjenester av høy kvalitet som gagner lokal næring
og genererer arbeisplasser.
Ved å bruke Attende får du lokal produksjon og tjenester av høy kvalitet
samtidig som du er med på å ta et samfunnsansvar. Du kan lese mer om
oss på www.attende.no, og følg oss gjerne på facebook samt Instagram.

E-mail: lars.petter.strand@attende.no
mob. 900 90 154 Sentralbord tlf.: 51 70 71 00
Forusskogen 9, 4033 Stavanger
www.attende.no
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Kan leveres i 3 ulike modeller
- standard infusjonstativ,
- utstyrsstativ,
- utstyrstativ og infusjonstativ
for montering på seng og trillebord.

Gulvmodellene har femarmet fot
med vektinnlegg for god stabilitet.
Standard fot (Ø 540 mm) leveres
med 50 mm trinser og stor fot
(Ø650 mm) har 75 mm store
trinser. To av trinsene er
antistatiske med brems.
Alle stativene leveres flatpakket
og monteres enkelt uten verktøy.

ø 540

Produktene holder høy kvalitet,
bærer en funksjonell design og
løser viktige oppgaver for
pasienter og helsepersonell.

INFUSJONSSTATIV
Art.nr. 46400 - rustfritt
Art.nr. 46440 - krom
Art.nr. 46675 - rustfritt, stor fot
Art.nr. 46680 - krom, stor fot

