ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΝ SILENTIA

Καθαρός και
ευέλικτος σχεδιασμός
Αφήστε το φως να περάσει
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Μέγιστη Υγιεινή σε συνδυασμό με τον
πρακτικό σχεδιασμό
Τα παραβάν Silentia αποτελούν ένα πατενταρισμένο σύστημα διαχωρισμού χώρου το οποίο
σχεδιάστηκε με στόχο την διευκόλυνση της εργασίας σε νοσοκομεία ή άλλα Ιδρύματα και
προς όφελος ασθενών και προσωπικού.
Το Σουηδικό σύστημα χρήστηκε με επιτυχία από το 1990 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε και
τώρα παρέχει γρήγορο και αποτελεσματικό διαχωρισμό σε χώρους φροντίδας σε όλο τον
κόσμο.
Τα παραβάν Silentia ικανοποιούν πολλαπλές ανάγκες. Μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να
παρεμποδίζουν γερανούς οροφής ή άλλους εξοπλισμούς, είναι πάντα έτοιμα για χρήση και
αφήνουν το φως να περάσει. Η απλότητα είναι άλλο ένα πλεονέκτημα, εφόσον εξασφαλίζεται
με EasyClean (εύκολο καθαρισμό), EasyReturn (εύκολη επαναφορά) και EasyClick
(εύκολη προσάρτηση) – τρία χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην μέγιστη υγιεινή,
προσαρμοστικότητα και ευκολία στη χρήση. Ο έξυπνος σχεδιασμός τους και η μεγάλη γκάμα
σε ύψος, μήκος και χρωμάτων διασφαλίζουν την καλή προσαρμογή στα περισσότερα
περιβάλλοντα φροντίδας.
Τα προϊόντα της σειράς υποβάλλονται σε συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη. Στις
τελευταίες προσθήκες συμπεριλαμβάνονται και τα ημιδιαφανή παραβάν Daylight τα οποία
προσδίδουν όσο το δυνατό περισσότερο φως. Επιπρόσθετα διαθέτουμε μεγάλα παραβάν για
το κάτω τμήμα των κλινών, ένα εύκολο τρόλεϊ για τα ανεξάρτητα παραβάν εύκολο στη
χρήση του και σταθερά παραβάν που επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα δωμάτιο μέσα σε ένα
ήδη υπάρχον χωρίς την αναγκαιότητα να ανοίγετε τρύπες στους τοίχους.
Με την μεγάλη προσαρμοστικότητα και την πολλαπλότητα επιλογών που προσφέρει το
σύστημα Silentia θα ικανοποιεί πάντα τις επιλογές σας. Όλα αυτά γίνονται σύμφωνα με την
κατεύθυνση του βασικού στόχου μας: «Διαχωρισμός χωρίς περιορισμό χώρου».

2

Αυξημένη ικανότητα παρακολούθησης
χωρίς απώλεια απομόνωσης

Το παραβάν Silentia προστατεύει την ατομικότητα και
τις προσωπικές στιγμές του ασθενή χωρίς να
παρεμποδίζει το νοσηλευτικό προσωπικό στο να έχει
εικόνα του θαλάμου και οπτική επαφή με τον κάθε
ασθενή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην μονάδα
εντατικής θεραπείας και στους θαλάμους
παρακολούθησης όπου το νοσηλευτικό προσωπικό
χρειάζεται καθαρή εικόνα του εξοπλισμού
παρακολούθησης (μόνιτορ). Ταυτόχρονα επιτρέπει το
φως να διαχέεται στους θαλάμους.
Το παραβάν μετακινηθεί σε μία πλευρά ώστε να είναι
εύκολο να αυξήσουμε το χώρο γύρω από την κλίνη αν
απαιτηθεί για διαδικασίες φροντίδας. Αν χρειαστεί
επιπρόσθετη απομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί
επιπρόσθετα το παραβάν κάτω μέρους κλίνης.
Τα παραβάν είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά ύψη για να
καλύπτει τις ανάγκες κάθε θαλάμου ξεχωριστά.
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Μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια
ανάπαυσης ή επισκεπτηρίου

Το παραβάν Silentia παρέχουν λειτουργικότητα σε
καθημερινή βάση και προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε
θάλαμο ή ανάγκη ξεχωριστά. Επιτρέπουν τον γρήγορο
διαχωρισμό μιας κλίνης κατά τη διάρκεια επέμβασης
προσωπικού ή επισκεπτηρίου, διατηρώντας την ηρεμία
των άλλων ασθενών.
Ένα σταθερό παραβάν μεταξύ κλινών σε συνδυασμό με
αναδιπλούμενα παραβάν στο κάτω άκρο κλίνης
επιτρέπουν μέγιστη ικανότητα διαχωρισμού. Τα
αναδιπλούμενα παραβάν μπορούν εύκολα να
τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια εξετάσεων,
αιμοκάθαρσης ή ανάπαυσης. Μπορούν επίσης το ίδιο
εύκολα να απομακρυνθούν διπλώνοντας κατόπιν
θεραπειών, διαδικασιών υγιεινής ή όταν το δωμάτιο
είναι άδειο.
Όλα τα παραβάν σταθερά ή αναδιπλούμενα είναι
διαθέσιμα σε διαφορετικά ύψη και μήκη κατ’ επιλογή.
Αυτή η ποικιλία διαστάσεων βοηθά στην διασφάλιση
σωστής εργονομίας και λειτουργίας του συστήματος
στην πράξη.
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Σχεδιασμένα για να καλύπτουν
διαφορετικές ανάγκες – τις δικές σας ή
των ασθενών σας

Η απλότητα είναι μία από τις κατευθυντήριες γραμμές
κατά την διαδικασία εξέλιξης του προϊόντος. Πρέπει να
είναι εύκολος ο διαχωρισμός των ασθενών όταν
απαιτείται Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολη η αλλαγή
χώρου και η επέκταση του συστήματος και γι’ αυτό το
λόγο όλα τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να
είναι συμβατά μεταξύ τους.
Το να δημιουργήσεις ένα ανεξάρτητο κινητό παραβάν
είναι επίσης εύκολο. Το σύστημα προσάρτησης
EasyClick σημαίνει ότι ένα εντοιχισμένο παραβάν
μπορεί εύκολα να ελευθερωθεί από τον τοίχο και να
προσαρμοστεί σε μία βάση τρόλεϊ και να
χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως ένα ανεξάρτητο παραβάν
κάπου αλλού. Με το σύστημα που σας προσφέρουμε
έχετε μία ποικιλία λύσεων. Έχετε πρόσβαση σε ένα
αποτελεσματικό σύστημα που μπορεί εύκολα να
μετατρέψει έναν ανοιχτό χώρο σε ένα ιδιωτικό χώρο
όπου και όταν χρειάζεται.
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Ένα σύστημα που εκτιμάται από ασθενείς
κάθε ηλικίας

Το ότι οι ασθενείς μοιράζονται ένα θάλαμο δεν
σημαίνει ότι θέλουν και την κάθε στιγμή μέσα σ’ αυτόν.
Ένα αναδιπλούμενο παραβάν εγκατεστημένο μεταξύ
κλινών καθιστά εύκολο στον ασθενή να απομονώνεται
και να διατηρεί την αξιοπρέπεια του. Χρειάζεται μία
μόνο στιγμή να διαχωρίσεις μία κλίνη. Μπορείτε να
τοποθετήσετε ένα παραβάν γύρω από ένα νιπτήρα για
την απομόνωση κατά την υγιεινή.
Τα προϊόντα μας μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να
δημιουργήσετε ένα ευχάριστο περιβάλλον για θαλάμους
εξέτασης ή άλλους. Στην φωτογραφία δίπλα για
παράδειγμα έχουμε παιδικές απεικονίσεις που
σχεδιάστηκαν ειδικά για ιδρύματα που περιθάλπουν
παιδιά. Για τα σχέδια της συλλογής απεικονίσεων
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
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Ένας έξυπνος σχεδιασμός που βελτιώνει την υγιεινή και τη πρακτικότητα

A. EasyClean για μέγιστη υγιεινή.
Τα παραβάν έχουν λείες επιφάνειες που αντέχουν στα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο της υγείας. Οι τροχοί μπορούν
εύκολα να αφαιρεθούν και πλυθούν. Τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και οι επιφάνειες είναι εύκολα προσβάσιμες για
καθαρισμό – αυτόν είναι το EasyClean.
B. Εργονομικός σχεδιασμός για ευκολία στη χρήση - EasyReturn.
Εύκολη αναδίπλωση και επαναφορά – το παραβάν πάντοτε επιστρέφει στη θέση του με ευκολία προσδίδοντας σε αυτό εργονομικό
σχεδιασμό EasyReturn.
C. Σταθερό ή κινητό – η επιλογή είναι δική σας με ένα εύκολο κλικ EasyClick.
Ένα εντοιχισμένο παραβάν μπορεί να προσαρτηθεί σε ένα τρόλεϊ για κινητή χρήση ή σε άλλο εξάρτημα του συστήματος. Αυτή η
προσαρμοστικότητα είναι εφικτή με ένα εύκολο κλικ EasyClick το οποίο επιτρέπει το παραβάν να τοποθετείται και να αφαιρείται πολύ
εύκολα.
D. Επιλογή τελειώματος παραβάν.
Ο καλός σχεδιασμός είναι σημαντικός για την άνεση ασθενών και νοσηλευτών. Γι’ αυτό το λόγο τα παραβάν μας είναι διαθέσιμα σε
πολλαπλά διαφορετικά τελειώματα. Μια πρόσφατη προσθήκη είναι το Daylight: Ημιδιαφανές πάνελ που επιτρέπουν το φως να
εισέλθει.
E. Σε προτεραιότητα πάντα ο ασθενής.
Μπορεί να γίνει επιλογή του ύψους του παραβάν για να δώσουμε στον ασθενή τις προσωπικές στιγμές που χρειάζεται χωρίς να
μειώνουμε την δυνατότητα στους νοσηλευτές να ελέγχουν τα δωμάτια με μία ματιά.
F. Μεγάλη επιλογή σε ύψος και μήκος.
Η σειρά των παραβάν είναι διαθέσιμη σε διάφορα ύψη και μήκη για να προσαρμόζεται σε όλους τους χώρους και για κάθε ανάγκη.
G. Λεπτομέρειες που καταδεικνύουν ποιότητα.
Σύμμορφα, προσαρμόσιμα σχέδια με ενσωματωμένες χειρολαβές και τροχούς υψηλής ποιότητας. Αυτά είναι μερικά από τα
χαρακτηρίστηκα που καταδεικνύουν την ποιότητα του συστήματος.
H. Ευφλεκτότητα.
Το σύστημα παραβάν Silentia συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ευφλεκτότητας.
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Το σύστημα παραβάν Silentia προσαρμόζεται
εύκολα στο χώρο εργασίας σας
Η Silentia προσφέρει μια πλήρης λύση στις απαιτήσεις διαχωρισμού χώρου στον τομέα της υγείας και
αυτό διότι τα παραβάν της σειράς είναι συμβατά μεταξύ τους και προσαρμόζονται εύκολα με ένα κλίκ
(EasyClick). Έτσι μπορείτε να μετακινήσετε ένα παραβάν από τον τοίχο στο τρόλεϊ ή να συνδυάσετε
ένα σταθερό παραβάν με ένα αναδιπλούμενο έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα του
συστήματος.

Παραβάν αναδιπλούμενα
STANDARD ΕΚΔΟΣΗ – ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ
Ο εντοιχισμός επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή





Μέγιστη Υγιεινή - EasyClean
Εύκολη χρήση – EasyReturn
Γρήγορη εφαρμογή – EasyClick





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ
Ένας σφιγκτήρας χρησιμοποιείται για
να εγκατασταθεί το παραβάν σε μία
κατευθυντήρια ράγα τοίχου έτσι ώστε
να ρυθμίζεται πλευρικά.
Για μήκος μεγαλύτερο από 2,25m
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε δύο
ράγες.

Διαθέσιμο σε μια σειρά επιλογών σε
ύψος και μήκος.
Κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα
υλικά.
Συμμόρφωση με πρότυπα
ευφλεκτότητας.

ΣΤΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σχεδιασμένο για εγκατάσταση στο
δάπεδο. Αυτό εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις όπου απαιτείται ένα
παραβάν στη μέση ενός χώρου.

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Χρησιμοποιείται όταν ένα παραβάν πρέπει
να εγκατασταθεί σε μια απόσταση από τον
τοίχο αφήνοντας ελεύθερο χώρο στην
πιθανή κονσόλα για παράδειγμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΟΛΕΙ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ)
Το παραβάν μπορεί να εγκατασταθεί σε
τρόλεϊ για την άνετη κινητή ανεξάρτητη
μεταφορά του.
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Το σύστημα παραβάν Silentia προσαρμόζεται
εύκολα στο χώρο εργασίας σας
Παραβάν σταθερά

EASY Click
Τα σταθερά παραβάν μπορούν επίσης να προσαρτηθούν εύκολα
με ένα κλικ (σύστημα EasyClick).





Μέγιστη Υγιεινή - EasyClean
Γρήγορη εφαρμογή – EasyClick
Επιλογή για δύο ύψη: 1,45m ή 1,85m





Δύο μήκη: 1,3m ή 2,4m
Κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά
Συμμόρφωση με πρότυπα ευφλεκτότητας.

Παραβάν κινητά για το κάτω άκρο κλίνης

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΑΡΑΒΑΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτά τα παραβάν χρησιμοποιούνται ελεύθερα στο χώρο, ανεξάρτητα για να παρέχουν επιπρόσθετο διαχωρισμό στο κάτω άκρο
μίας κλίνης, σε διαδρόμους ή για αλλαγή ρουχισμού. Διαθέσιμα σε δύο τύπους με διαφορετικό πλάτος: 1,5m ή 2m. Και τα δύο
είναι διαθέσιμα σε ύψος: 1,55m και 1,85m.
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Περισσότερο φως με το Daylight
Παραβάν αναδιπλούμενα Daylight
Το παραβάν Daylight είναι ένα καινοτομικό παραβάν το οποίο επιτρέπει να μπει φως στο χώρο εργασίας. Λόγω του ημιδιαφανή
σχεδιασμού τα παραβάν Daylight διαχωρίζουν εξίσου καλά όπως και τα υπόλοιπα ενώ ταυτόχρονα φωτίζουν τον χώρο.
Τα παραβάν είναι κατασκευασμένα από σκληρό πολυάνθρακα και είναι διαθέσιμα σε ημιδιαφανή έκδοση καθ’ όλο το μήκος τα
ονομαζόμενα Daylight, ή σε συνδυασμό με συμπαγή χρωματιστά όπως τα: Daylight Top και Daylight Duo.

DAYLIGHT TOP
Ένα ημιδιαφανές επάνω τμήμα του παραβάν επιτρέπει το φως να περάσει στο δωμάτιο και αφήνει την αίσθηση ενός χαμηλού
παραβάν.

DAYLIGHT DUO
Ημιδιαφανές τμήματα εναλλάσσονται συνδυασμένα σε ζευγάρια. Τα χρωματιστά τμήματα τοποθετούνται κοντά στον τοίχο για να
διαχωρίσει καλύτερα εφόσον εκεί βρίσκεται ο φωτισμός της κλίνης για παράδειγμα.

DAYLIGHT
Παραβάν κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ημιδιαφανή τμήματα.
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Περισσότερο φως με το Daylight
Παραβάν σταθερό Daylight
Λόγω του ημιδιαφανή σχεδιασμού τα παραβάν Daylight διαχωρίζουν εξίσου καλά όπως και τα υπόλοιπα παραβάν. Η διαφορά
είναι ότι τα Daylight αφήνουν το φως να περάσει στο χώρο καθιστώντας τον έναν ευχάριστο μέρος παραμονής. Τα σταθερά
παραβάν έχουν μικρού πάχους διακοσμητικές ημιδιαφανή λωρίδες που τα προσδίδει μια μοναδική ευδιάκριτη εμφάνιση.
Τα παραβάν Daylight είναι διαθέσιμα σε εξ’ ολοκλήρου ημιδιαφανή έκδοση ή τμηματική ημιδιαφανή έκδοση όπως απεικονίζονται
παρακάτω. Απλά επιλέγετε την έκδοση που ταιριάζει στον χώρο σας.

DAYLIGHT TOP, ΣΤΑΘΕΡΟ
Ένα ημιδιαφανές επάνω τμήμα του παραβάν επιτρέπει το φως να περάσει στο δωμάτιο και αφήνει την αίσθηση ενός χαμηλού
παραβάν.

DAYLIGHT DUO, ΣΤΑΘΕΡΟ
Ένας συνδυασμός από ημιδιαφανή και συμπαγή χρωματιστά τμήματα. Τα χρωματιστά τμήματα τοποθετούνται κοντά στον τοίχο
για να διαχωρίσουν καλύτερα εφόσον εκεί βρίσκεται ο φωτισμός της κλίνης.

DAYLIGHT, ΣΤΑΘΕΡΟ
Παραβάν κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ημιδιαφανή τμήματα.

11

Σταθερά παραβάν με ευελιξία εντοιχισμού
Σταθερά παραβάν Silentia
Τα σταθερά παραβάν μας έχουν αναπτυχθεί για εφαρμογές όπου απαιτείται μονιμότερος διαχωρισμός. Αυτό το σύστημα επιτρέπει
επίσης ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. Ένα σταθερό παραβάν μεταξύ δύο κλινών μπορεί, για παράδειγμα, να συνδυαστεί με
ένα αναδιπλούμενο παραβάν στο κάτω άκρο της κλίνης. Τα σταθερά παραβάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
δημιουργήσετε μεταβαλλόμενους θαλάμους ή άλλου τύπου θαλάμους μέσα σε ένα ήδη υπάρχον δωμάτιο χωρίς να κάνετε αλλαγές
στους τοίχους.
Τα σταθερά παραβάν προσαρμόζονται στον τοίχο και στο δάπεδο με το σύστημα EasyClick το οποίο τα καθιστά πολύ ασφαλή.
Διαθέσιμα σε τυποποιημένο ύψος 1,45m και 1,85m και σε δύο μήκη: 1,3m και 2,4m. Τμήματα με διαφορετικά ύψη και
τελειώματα μπορούν ελεύθερα να συνδυαστούν.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΒΑΝ SILENTIA
Εγκαθίσταται εντοιχισμένο και με επιδαπέδιο στύλο για μεγαλύτερη σταθερότητα.

ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΒΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΛΙΝΗΣ
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Σταθερά παραβάν με ευελιξία εντοιχισμού
Silentia Παραβάν επέκτασης
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε ένα αναδιπλούμενο παραβάν για να φτάσει γύρω από το
κάτω άκρο του κρεβατιού. Μία σταθερή επέκταση παραβάν μπορεί να εγκατασταθεί κοντά στον τοίχο, για να παρέχει ένα σημείο
στήριξης εντοιχισμού για τα αναδιπλούμενα παραβάν.
Εάν υπάρχει περιορισμένος χώρος σε ένα δωμάτιο το τραπεζίδιο κλίνης μπορεί να εμποδίζει όταν ένα παραβάν αναδιπλώνεται.
Για άλλη μια φορά μία επέκταση παραβάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνεται το αναδιπλούμενο παραβάν σε μικρή
απόσταση από τον τοίχο.
Οι επεκτάσεις παραβάν μπορούν να μετακινηθούν προς στον τοίχο για να διευκολύνουμε τον καθαρισμό. Διατίθενται σε διάφορες
επιλογές σε πλάτος για να παρέχει ελεύθερο χώρο για τραπεζίδια κλίνης ακόμη και όταν το παραβάν έχει αναδιπλωθεί.
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Κινητές λύσεις που σας δίνουν περισσότερες
δυνατότητες
Τα Παραβάν Silentia προσφέρουν μία πληθώρα δυνατοτήτων μετακίνησης
Με τα παραβάν Silentia ποτέ δεν εγκλωβίζεστε σε μία μόνο λύση. Η γκάμα των κινητών μονάδων καθιστά εύκολο να
δημιουργήσετε ένα προσωρινό ανεξάρτητο κινητό παραβάν όπου παραστεί ανάγκη. Τα παραβάν μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να
είναι γρήγορα, αποτελεσματικά και πάντα στη διάθεση των ασθενών.

SILENTIA ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΝ
Ένα αναδιπλούμενο παραβάν πάνω σε μία τροχήλατη βάση είναι άκρως ευέλικτο.

SILENTIA ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΛΙΝΗΣ 1,5m
Παρέχει αποτελεσματικό διαχωρισμό στο κάτω άκρο του κρεβατιού ή για αλλαγές. Εκτεινόμενο πλάτος: 1,5m ή 1,85m.
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Κινητές λύσεις που σας δίνουν περισσότερες
δυνατότητες

SILENTIA ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΝ
Η τροχήλατη βάση είναι κατάλληλη για αναδιπλούμενα παραβάν σε διάφορα μήκη: από 5 έως 13 τμημάτων.
Ύψος: 1,45m ή 1,85m.

SILENTIA ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΛΙΝΗΣ 2,0m
Αυτό το καινούριο παραβάν κάτω άκρου κλίνης είναι ιδανικό
στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερος διαχωρισμός.
Πλάτος σε επέκταση: 2,0m. Ύψος: 1,55m ή 1,85m.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Silentia Παραβάν Αναδιπλούμενα

Ο πίνακας παρουσιάζει τα τυποποιημένα μεγέθη με προσαύξηση μήκους ανά 0,5m. Τα παραβάν είναι επίσης διαθέσιμα με
προσαύξηση μήκους ανά 0,25m εφόσον το συνολικό μήκος είναι μεταξύ 0,75m και 3,75m. Και τα δύο ύψη – 1,45m και 1,85m –
μπορεί να αποκλίνουν κατά 0,1m με τον καθορισμό του ύψους ποδιών τροχών. Το ύψος αποφασίζεται όταν παραγγέλνετε το
αναδιπλούμενο παραβάν.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
(Α) Το αναδιπλούμενο παραβάν
μοντάρεται κανονικά στην αριστερή του
πλευρά, που σημαίνει ότι το παραβάν
διπλώνει δεξιά της ράγας εντοιχισμού.
(Β) Για να αποφύγουμε το παραβάν να
καταλαμβάνει πολύ χώρο, δίπλα σε μια
πόρτα για παράδειγμα, μπορούμε κατόπιν
παραγγελίας να το μοντάρουμε στην
αντίθετη πλευρά του.

ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΒΑΝ

DAYLIGHT TOP
Το επάνω τμήμα έχει ύψος 0,45m.

DAYLIGHT DUO
Τα ημιδιαφανή τμήματα είναι σε ζεύγη.

DAYLIGHT

16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Silentia Παραβάν Αναδιπλούμενα

SILENTIA ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΛΙΝΗΣ 1,5m
Κωδ.Αρ. 6522, ύψος 1,55m
Κωδ.Αρ. 6523, ύψος 1,85m

SILENTIA ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΛΙΝΗΣ 2,0m
Κωδ.Αρ. 6525, ύψος 1,55m
Κωδ.Αρ. 6526, ύψος 1,85m

Πλάτος σε επέκταση 1,5m, Πλάτος διπλωμένο 0,55m.
Το παραβάν αυτό ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται
ένα ανεξάρτητο κινητό παραβάν, όπως για παράδειγμα σε
περιπτώσεις αλλαγής ή στο κάτω άκρο κλίνης. Η τροχήλατη
βάση είναι χαμηλή σε ύψος και εύκολη στη χρήση.

Πλάτος σε επέκταση 2,0m, Πλάτος διπλωμένο 0,55m.
Παρέχει αποτελεσματικό διαχωρισμό στο κάτω άκρο κλίνη, σε
διαδρόμους ή για αλλαγές. Οι τροχοί μπορούν να κλειδωθούν
όταν το παραβάν είναι σε επέκταση. Η τροχήλατη βάση είναι
χαμηλή σε ύψος και σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση.

SILENTIA
EASYCLICK
Επιτρέπει την τοποθέτηση και
αφαίρεση του παραβάν
εύκολα και γρήγορα.

SILENTIA
EASYRETURN
Έξυπνος, εργονομικός
σχεδιασμός που επιτρέπει στο
παραβάν να αναδιπλώνει
εύκολα.

SILENTIA ΠΑΡΑΒΑΝ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
Κωδ.Αρ. 6105xray,
μήκος 1,25m, ύψος 1,45m
Χρώμα ανοιχτό μπεζ
Κωδ.Αρ. 6107xray,
μήκος 1,75m, ύψος 1,45m
Χρώμα ανοιχτό μπεζ
Κωδ.Αρ. 6109xray,
μήκος 2,25m, ύψος 1,45m
Χρώμα ανοιχτό μπεζ
Χρησιμοποιείται για
προσωρινό διαχωρισμό στις
περιπτώσεις λήψης
ακτινογραφιών σε θαλάμους
επειγόντων και εντατικής.
Το παραβάν είναι διαθέσιμο
σε τρία μήκη 1,25m, 1,75m
και 2,25m. Το παραβάν
είναι εντοιχισμένο ή κινητό
σε τροχήλατη βάση.
Pb 0,4mm.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Silentia Παραβάν Σταθερά

ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΒΑΝ, ΣΤΑΘΕΡΑ

SILENTIA
EASYCLICK
Επιτρέπει την τοποθέτηση και αφαίρεση
του παραβάν εύκολα και γρήγορα.

DAYLIGHT TOP, ΣΤΑΘΕΡΟ

DAYLIGHT TOP DUO, ΣΤΑΘΕΡΟ

DAYLIGHT, ΣΤΑΘΕΡΟ

DAYLIGHT DUO, ΣΤΑΘΕΡΟ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Silentia Παραβάν Σταθερά
SILENTIA ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ένας επιδαπέδιος στύλος (Α) χρησιμοποιείται για την
εγκατάσταση ενός μεμονωμένου σταθερού παραβάν
με το σύστημα EasyClick. Εάν επιθυμείτε ο στύλος να
ο ίδιος στύλος να εξυπηρετεί ως σημείο εγκατάστασης
επιπρόσθετα και άλλα παραβάν σταθερά ή
αναδιπλούμενα, υπάρχουν ειδικές εκδόσεις στύλων
(B-D) με έως τέσσερα σημεία σύνδεσης.



Δυνατότητες σύνδεσης επιδαπέδιων στύλων – άνω πρόσοψη

A

B

C

D

Ο στύλος είναι συνήθως σταθεροποιημένος στο
δάπεδο για μέγιστη σταθερότητα –αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό εάν ο στύλος υποστηρίζει πάνω από ένα
παραβάν. Εάν ο στύλος προορίζεται για την στήριξη
ενός μεμονωμένου επιτοίχιου παραβάν μπορεί απλά
να ακουμπά στο δάπεδο.




Το κάλυμμα στη βάση του στύλου έχει λείες επιφάνειες για να
μπορεί να διατηρηθεί εύκολα καθαρό.
Ο στύλος έχει επίσης σχεδιαστεί με λείες επιφάνειες εύκολα
καθοριζόμενες.
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Εύκολη εγκατάσταση, με μια μεγάλη ποικιλία
από χρήσιμα παρελκόμενα
EasyClick το σύστημα που καθιστά εύκολη την εγκατάσταση
σταθερών και αναδιπλούμενων παραβάν.

Όλα τα σταθερά και αναδιπλούμενα παραβάν μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα με το σύστημα EasyClick, είτε είναι
εγκατεστημένα στον τοίχο, στο δάπεδο ή σε τροχήλατη βάση. Το γεγονός ότι τα παραβάν είναι εύκολα και βολικά στη
τοποθέτηση και αφαίρεση τους τα καθιστά εξαιρετικά ευπροσάρμοστα στη χρήση.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
Κωδ.Αρ. 6514, ύψος 1,45m
Κωδ.Αρ. 6520, ύψος 1,85m
Παρελκόμενο για αναδιπλούμενα
παραβάν μήκους έως 13 τμημάτων.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΤΥΛΟΣ
Κωδ.Αρ. 6561Α, ύψος 1,45m
Κωδ.Αρ. 6563Α, ύψος 1,85m
Ο επιδαπέδιος στύλος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την στήριξη
ενός επιτοίχιου παραβάν ή ως
σημείο σύνδεσης για
αναδιπλούμενα παραβάν. Ο
στύλος είναι βιδωμένος σταθρά
στο δάπεδο. Άλλες εκδόσεις στην
προηγούμενη σελίδα.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κωδ.Αρ. 6539, ύψος 1,45m
Κωδ.Αρ. 6540, ύψος 1,85m
Για εγκατάσταση απ’ ευθείας στον τοίχο. Η
ράγα εντοιχισμού συμπεριλαμβάνεται κανονικά
με την παραγγελία του παραβάν. Επιπρόσθετες
ράγες εντοιχισμού παραγγέλλονται ξεχωριστά.
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Εύκολη εγκατάσταση, με μια μεγάλη ποικιλία από
χρήσιμα παρελκόμενα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΝ
Απομακρύνει το σημείο
σύνδεσης του
αναδιπλούμενου παραβάν
μακριά από τον τοίχο, ή για
την δημιουργία χώρου για το
τραπεζίδιο κλίνης, είτε για την
επέκταση ενός
αναδιπλούμενου παραβάν.
Διαθέσιμο σε τέσσερα μήκη
και δύο ύψη.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΡΑΓΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 20 ΜΜ

Κωδ.Αρ. 6502

Χρήση για απομάκρυνση του
παραβάν από τον τοίχο, έτσι ώστε
να δημιουργηθεί χώρος για ένα
περίζωμα ή πίνακα παροχών για
παράδειγμα. Διατίθενται σε
ζεύγη.

Για στερέωση παραβάν σε ράγα
τοίχου. Μία ευέλικτη λύση που
επιτρέπει το παραβάν να κινείται
πλαγίως μέσω της ράγας τοίχου.
Απόσταση μεταξύ ράγας και
παραβάν: 40mm.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδ.Αρ. 6524

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΓΑ
ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ
Κωδ.Αρ. 6537,
ύψος 1,45m
Κωδ.Αρ. 6538,
ύψος 1,85m
Επιτοίχια
εγκατάσταση που
παρέχει υποστήριξη
δαπέδου όταν
εγκαθίσταται με
σφιγκτήρα.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΓΑ
ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Κωδ.Αρ. 6541,
ύψος 1,45m
Κωδ.Αρ. 6542,
ύψος 1,85m
Επιτοίχια εγκατάσταση
και χρήση με σφικτήρα
όπου η ράγα τοίχου
διασταυρώνεται επάνω
στο πραραβάν.

Κωδ.Αρ. 6506

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 100 Ή 200 ΜΜ
Κωδ.Αρ. 6507, 100mm
Κωδ.Αρ. 6508, 200mm

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με τον συνδετικό σφικτήρα 6502
στις περιπτώσεις εγκατάστασης
όπου απαιτούνται δύο ράγες
εγκατάστασης τοίχου παράλληλες
μεταξύ τους

Χρήση για απομάκρυνση του
παραβάν από τον τοίχο.
Διατίθενται σε ζεύγη.

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Κωδ.Αρ. 6509, 200-350mm
Κωδ.Αρ. 6510, 300-500mm

Κωδ.Αρ. 6535
Μία χρήσιμη λύση όπου
απαιτείται κενό διάστημα μεταξύ
του παραβάν και της ράγας
τοίχου, όπως για παράδειγμα σε
θαλάμους αιμοκάθαρσης όπου
χρειάζεται πρόσβαση στον
πίνακα παροχών. Απόσταση
μεταξύ της ράγας τοίχου και του
παραβάν: 150mm.

Χρησιμοποιείται για να
απομακρύνει αρκετά το παραβάν
από τον τοίχο. Διατίθενται
μεμονωμένα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ

Κωδ.Αρ. 6516
Καλύπτει τις διακυμάνσεις αποστάσεων μεταξύ της άνω και κάτω
ράγας τοίχου. Οι σφικτήρες ρυθμίζονται μεταξύ 0 και 150mm.
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Μεγάλη επιλογή σε χρώματα και σχέδια

WHITE

FOREST

OCEAN

TROPICAL

SAVANNAH

PAPYRUS

WALNUT

BIRCH

LIME

MANDARIN

DAYLIGHT

PRINT COLLECTION

Αυτό που κάνει τα παραβάν Silentia ξεχωριστά είναι η μεγάλη ποικιλία επιλογών με τις οποίες
μπορούν να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν.
Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης με την ευρεία επιλογή σε υλικά και χρώματα τα οποία είναι
διαθέσιμα για τα τμήματα των παραβάν.
Τα παραβάν διατίθενται με μία επιλογή διαφορετικών χρωμάτων και σχεδίων για να
συνδυαστούν και να δημιουργήσουν μια αρμονική αίσθηση στο τμήμα σας.
Μία νέα προσθήκη είναι και το Daylight – ημιδιαφανές παραβάν που επιτρέπει το φως να
μπει στον θάλαμο. Μία άλλη προσθήκη είναι το Print Collection με μία σειρά από σχέδια που
εμπνέουν την φαντασία των παιδιών.
Όλες οι εκδόσεις είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώσουν τον σκελετό αλουμινίου.
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Silentia. Είμαστε κοντά σας από το 1989

Η Silentia είναι μια Σουηδική εταιρεία περήφανη για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών
προϊόντων προοριζόμενα για εφαρμογή στην υγειονομική περίθαλψη.
Φιλοδοξία μας είναι τα μοναδικά προϊόντα μας να διαθέτουν υψηλού βαθμού σύστημα ενσωμάτωσης και να
συνδυάζουν έξυπνα χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν ευέλικτα και εύκολα στη χρήση τους από τους
πελάτες μας.
Διαχειριζόμαστε κάθε πτυχή της παραγωγής οι ίδιοι, από την επινόηση έως και την παράδοση, ώστε να
εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας.
Ακούγοντας προσεκτικά τους πελάτες μας και παρέχοντας υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη είμαστε σε
θέση να οικοδομήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με όλους όσους ερχόμαστε σε επαφή.
Η Silentia εργάστηκε έχοντας αυτόν τον στόχο από την ίδρυση της εταιρείας το 1989 και τα προϊόντα μας
πλέον είναι διεθνώς διαδεδομένα.
Dag και Örjan Göranson, ιδρυτές και ιδιοκτήτες.
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