Raki projektowane na zamowienie dla zamrazarek szafowych oraz skrzyniowych
Tenak

Przeznaczenie

wymiarów do indywidualnych potrzeb
•• Dostosowanie
6 dostępnych opcji

Charakterystyka
Istnieje również możliwość wykonania raków dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Projektowane raki bazują na
modelu klasycznym lub na rakach typu comfort w zależności od typu użytego zabezpieczenia pudełka przed wypadnięciem.
Aby złożyć zamówienie na stojak o wymiarach niestandardowych należy podać dokładne wymiary gabarytowe pudełek
lub płytek mikrotitracyjnych. Ponadto musimy znać markę oraz model zamrażarki. Informację należy przesłać drogą email'ową. Czas realizacji ok. 5 tygodni.
Dostępne opcje:
1. Raki do pudełek o standardowym wymiarze - od 130x130mm do 137x137mm. Możemy dostosować liczbę i wysokość
półek oraz całkowitą wysokość dopasowaną do odpowiedniej zamrażarki.
2. Raki dla małych kwadratowych pudełek - jeśli wykorzystują Państwo mniejsze pudełka od standardowych pudełek i
chcą Państwo wykorzystać maksymalnie przestrzeń zamrażarki to Możemy wykonać raki bazujące na standardowych
rakach dla pudełek nie przekraczających 130x130mm.
3. Raki dla dużych kwadratowych pudełek - wykorzystują państwo większe pudełka od standardowych pudełek i chcą
wykorzystać maksymalnie przestrzeń zamrażarki. Możemy wykonać dla państwa raki bazujące na standardowych rakach
dla pudełek większych niż 137x137mm.
4. Raki do płytek mikrotitracyjnych - nasz oferta na tego typu raki jest bogata, ale może państwo potrzebują inną
wysokość półek lub całkowitą wysokość by zmaksymalizować ładowność zamrażarki. Nasze raki projektowane są dla
płytek/pojemników o maksymalnym rozmiarze 134x90mm. Dla MTP rozmiar w przybliżeniu wynosi 128x87 mm.
5. Raki dla pojemników o niestandardowym rozmiarze - pojemniki mogą mieć niestandardowe wymiary. Mogą być
wąskie, długie, krótkie lub o nieregularnym kształcie. Projektujemy Raki dla pudełek mikroskopowych o różnych
kształtach, woreczków do krwi, stalowych pojemników. Wystarczy podać swoje wymagania.
6. Raki do butelek, tub, pucharów - wykonujemy również raki dla pojemników owalnych.

Dostępne modele
Model

Opis

RZ1

Raki do pudełek o standardowym wymiarze

RZ2

Raki dla małych kwadratowych pudełek

RZ3

Raki dla dużych kwadratowych pudełek

RZ4

Raki do płytek mikrotitracyjnych

RZ5

Raki dla pojemników o niestandardowym rozmiarze

RZ6

Raki do butelek, tub, pucharów

