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r În conformitate cu Ordinul 1500 din 24 noiembrie 2009 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor
şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile
sanitare, o cerinţă esenţială este de a supraveghea permanent
pacienţii aflaţi în stare critică.

r Pereţii despărţitori (sau paravanele de separare) nu trebuie să
constituie un obstacol pentru supravegherea pacientului de către
personalul medical, dar în situaţii critice poate fi necesară o
izolare.

r Pentru a veni în întampinarea nevoilor din departamentele critice,
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS a proiectat şi realizat
sistemul HOSPITAL GLASSWALL.
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Jaluzele veneţiene - Culori disponibile
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 HOSPITAL GLASSWALL

r Jaluzele veneţiene sunt integrate între două foi de geam
securizate şi perfect etanşe.

r Jaluzele veneţiene sunt oferite într-o gamă largă de dimensiuni şi
opţiuni, asigurând soluţii optime pentru orice tip de fereastră sau
suprafaţă vitrată.

r Sistemul asigură o protecţie totală a jaluzelelor la murdărie, praf şi
condiţii meteo, astfel încât acestea nu necesită întreţinere.

r Operarea jaluzelelor, înclinarea şi funcţiile de ridicare/coborare se
realizează manual sau electric cu ajutorul unui motor cu două
viteze.

r Acţionarea jaluzelei se poate realiza local sau de la distanţă cu
telecomandă sau buton de comandă.

r Îmbinările cu podeaua, tavanul, uşile şi pereţii adiacenţi sunt
realizate în conformitate cu cerinţele de igienă.

r Pachetul de geam cu grosimea de 32 mm, poate fi instalat pe profil
din PVC sau aluminiu standard.

r La cerere, HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS poate livra profilul
de aluminiu, PVC sau structura de oţel.
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