
STRAVA 

SKINNEKAR

State-of-art skinnekar med 
indbygget rensesystem til 
forebyggelse af infektioner. 



Strava Skinnekar er det første på markedet, som introducerer UV sterili-
sering og sanitetsfunktion med høj vandtemperatur. Med øget fokus fra 
hospitaler og kliniske miljøer på hygiejne og krydskontaminering mellem 
patienter cirkulerer STRAVA vandet kontinuerligt over UV lys med 2 
minutters intervaller. På samme tid opvarmer sanitetsfunktionen ved 
behov vandet til maksimal temperatur for yderligere rengøring af vandet. 
Dette dobbelte rengøringssystem garanterer, at vandet er 99,99% fri for 
skadelige bakterier og virus. *

I stedet for traditionelle metal skinnekar er Strava fremstillet af et Termoset 
Kompositmateriale, som er kendt for holdbarhed, isolerende- og beskyttede 
egenskaber, samt æstetiske udseende. Det har et let tilgængeligt, transperant 
hængslet låg som forhindre vandet i at dryppe udenfor karret. Tømning af vand 
udføres enkelt og hurtigt grundet et pumpesystem, som tømmer karret på få 
minutter. Cirkulering af vandet sikre en ensartet temperatur i hele karret i et 
vindue på +/- 1 C, samtidig med at vandet hurtigt varmes op til den ønskede 
temperatur for at spare personalet tid.
Touch Screen i farver tillader personalet at vælge imellem forprogrammerede 
indstillinger til forskellige typer af termoplastiske materialer eller at skabe sine egne 
favorit programmer, for hurtig og præcis opvarmning af materialer. 

STRAVA 
State-of-art skinne-
kar med indbygget 
rensesystem til 
forebyggelse af 
infektioner. 
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Art.nr. Model Bredde Længde Højde

645070022 Skinnekar, Standard Ydermål: 51,6 cm
Kar: 31,6 cm

Ydermål:  59 cm
Kar: 48,6 cm

Ydermål: 22,6 cm
Kar:14,7 cm

512840013 Non-stick ark 38 cm 61 cm

Kommer i to størrelser - perfekt til opvarmning af X-LITE ark og 
ruller eller andre lav termoplastmaterialer

Indbygget rensesystem sikrer at vandet er 99,99% frit for bakterier

Auto on/off - indstillinger 

Varmer vandet til ønsket temperatur på mindre end 20 minutter

Tømmer skinnekarret for vand via en pumpe på få minutter

Præcis temperaturaflæsning på grund af konvektions-varmeveksler (+/- 1 C)

Touch screen i farve med forudindstillede termoplast-indstillinger 
fra flere forskellige producenter

Praktisk skuffe til opbevaring af værktøj

Transparent hængselslåg
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*Tested by independent Microchem Laboratory,Austin Texas specialized in the testing of disinfectants, sanitizers, 
antimicrobial devices, medical devices and personal care products.

Non-stick genanvendeligt ark forhindre at materiale klæber til bunden og 
beskytter dit nye skinnekar.


