
BOVENKAST ‘UDENT ONE’
Een multifunctionele bovenkast met gescheiden toegang tot 
schone en vuile trays, een hygiene deel voor disposables 
en voldoende bergruimte. Het meubel is afgestemd op 
een klinische omgeving en ontworpen met het oog op 
duurzaamheid en een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. 
Deze duurzaamheid komt ook terug in het productieproces, de 
prakti jkmeubelen worden namelijk gemaakt van gecertif iceerd 
hout (FSC-keurmerk) wat borg staat voor een verantwoord 
bosbeheer.
 
Vanwege de strenge richtl i jnen op het gebied van hygiëne 
zijn de eigenschappen van het werkblad uitermate belangrijk. 
Utrecht Dental kiest daarom standaard voor een blad van 
volkern plaatmateriaal met een hoge bestendigheid tegen 
o.a. dentale vloeistoffen. Volkern plaatmateriaal heeft tevens 
een hoge slag-, stoot- en krasvastheid en is eenvoudig te 
reinigen.
 
De meubelen van Utrecht Dental worden standaard uitgerust 
met ‘soft-close’-ladesystemen en scharnieren van Blum. Deze 
keuze garandeert maximaal gebruikerscomfort en een hoge 
belastbaarheid.
Door toepassing van de nieuwste technologie ‘Airfusion’ 
(verwarmingssysteem van de perslucht) ontstaat er een 
naadloze randafwerking van de fronten.

SPECIFICATIES

• Corpus: plaatmateriaal 18mm
• Fronten: plaatmateriaal 18mm
• Hoogte bovenkast h=390mm
• 1x traykast ‘vuil ’ of ‘schoon’ b=300mm, met draaideur, 

geschikt voor 7 smalle trays 
• 1x middenkast b=1400 met klepdeur
• Bovenkast greeploos

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Specifiek voor dentaal gebruik ontworpen
• Gecombineerde tray- en hygiënekast
• Stalen tray geleiders
• Flexibele hygiëne inzet
• Hoge resistentie tegen dentale vloeistoffen
• Naadloze frontafwerking door Airfusion-technologie
• Hoge slag-, stoot- en krasvastheid
• Makkeli jk te reinigen
• In diverse kleuren leverbaar
• FSC-Keurmerk
• Garantie 3-5 jaar
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BOVENKAST ‘UDENT ONE’ OPTIES (tegen meer- of minderprijs)

A Extra brede middenkast met 2 klepdeuren (btotaal = 2500 mm)

Ja Nee

Basisprijs

* zie Accessoirelijst

B Extra hoge bovenkasten h = 520 mm, 2 x 10 trays

Ja Nee

C Extra zijwanden (2x) in frontmateriaal

Ja Nee

D Hygiënekast

Ja Nee

E Trayinserts

Ja Nee

Totaalpri js (excl. BTW):

Opdrachtgever:

Datum:

Handtekening:

H Garantie 3+2 jaar

Ja Nee

G LED-verlichting onder bovenkast

Ja Nee

F Hygiëneframes in middenkast (max. 5 stuks)*

Ja Nee

t.b.v. Mondkapjes/handdoekjes Stuks

t.b.v. Plastic bekers Stuks

t.b.v. Alcohol/zeepdispenser Stuks

 Sensordispenser
 (voor alcohol/zeep)

Stuks

 Bekerdispenser Stuks

t.b.v. Tissues/handschoenen Stuks

KEUZEMOGELIJKHEDEN (geen meerprijs)

PROJECT:

ORDERNUMMER:

VERKOPER:

UDENT
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