
Obszar 
Sypialni

Dostępne teraz w przedsprzedaży



465H | 445W | 396D (mm)
Seat height: 460mm

Innowacyjne rozwiązanie do wieszania 
ubrań minimalizuje ryzyko podwiązania

Opcjonalne wypełnienie

Dożywotnia gwarancja
Jakość i wytrzymałość jednoczęściowej 
konstrukcji produktów Ryno oznaczają, 
że jesteśmy w stanie zaoferować 
dożywotnią gwarancję na wady 
produkcyjne.

Podłoga / ściana mocowanie
Wszystkie produkty można mocować 
do podłóg i / lub ścian za pomocą 
mocnych, nierdzewnych mocowań 
antysabotażowych, aby stworzyć 
bezpieczne środowisko

Niepalne
Polimer stosowany w produktach Ryno 
jest zgodny ze standardem palności 
UL94 HB.

Higiena
Produkty Ryno są antybakteryjne 
(nawet pod powierzchnią) dzięki naszej 
unikalnej mieszance polimerów. Można 
je łatwo wytrzeć i szybko wysuszyć, 
gotowe do ponownego użycia

Dożywotnia wartość
Nasza gama mebli  Ryno jest wykonana zgodnie z najwyższymi standardami 
i zaprojektowana tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki. Produkty Ryno 
są opcją premium, uważamy jednak, że stanowią one prawdziwą wartość w 
stosunku do ceny w dłuższym okresie ich eksploatacji.

DOŻYWOTNIA 
GWARANCJA
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Krzywe organiczne tworzą naturalne 
wrażenie pielęgnowania regeneracji

Dostępny w 10 uniwersalnych kolorach



Otwarte biurko
Kod: ARYOD-001

73,5 H | 69,8 W | 50,7 D (cm)
Waga: 15 kg

Otwarta szafka podłogowa z 3 przegródkami
Kod: ARYOC-300

73,5 H | 69,8 W | 50,7 D (cm)
Waga: 22 kg

Otwarta półka ścienna z 3 przegrodami
Kod: ARYOW-300

120 H | 69,9 W | 31,3 D (cm)
Waga: 18 kg

Łóżko ze schowkiem
Kod: ARYB-002

48 H | 210 L | 101 W (cm)
Waga: 57 kg

Otwarta szafka przyłóżkowa z 2 przegrodami
Kod: ARYOB-200

59,5 H | 40 W | 35 D (cm)
Waga: 11 kg

Łóżko
Kod: ARYB-001

48 H | 210 L | 101 W (cm)
Waga: 57 kg

Funkcje projektowe o 
obniżonej ligaturze

Zwężana konstrukcja 
maksymalizuje powierzchnię 
podłogi i ułatwia dostęp dla 
personelu

Bezpiecznie 
zaokrąglone 
narożniki

Zabezpieczenie stałe 
ściany i podłogi opcja

Stołek
Kod: ARYS-50

46,5 H | 44,5 W | 39,6 D (cm)
Waga: 50 kg

Dociążenie do 50 
kg ze względów 
bezpieczeństwa, 
opcjonalnie zamocowany 
na podłodze
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Uzbrojenie /  
Przystosowanie

Personel

bezpieczeństwo

Cykl  
życia

Wodoodporność

Spór

• Jednoczęściowej konstrukcji produktów Ryno 
nie można rozmontować, aby stworzyć broń, 
poprawiając bezpieczeństwo i ratując życie.

Meble  
konwencjonalne

• Drewniane i metalowe meble mogą być 
rozmontowywane lub łamane i używane jako 
broń uderzająca lub tnąca.

• Minimalne ryzyko ukrycia sprawia, że inspekcje 
są szybsze i bezpieczniejsze dla personelu.

• Płynnie zaokrąglone narożniki / krawędzie 
zmniejszają ryzyko obrażeń personelu, 
zmniejszając czas przestoju.

• Kontrola mebli naraża personel na ryzyko 
obrażeń przez ostre przedmioty.

• Pracownicy wchodzący do pomieszczeń 
w celu zażegnania sytuacji konfliktowej są 
narażeni na obrażenia z powodu ostrych 
krawędzi i narożników.

• Całkowicie wodoodporna konstrukcja z 
polietylenu eliminuje koszty wymiany 
spowodowane zalaniem.

• Produkty Ryno są łatwe do czyszczenia i 
szybko schną, zachowując doskonałe poziomy 
higieny.

• Zalanie wodą może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenia drewnianych 
mebli, powodując koszty wymiany i przestoje.

• Metalowe meble są narażone na rdzewienie, 
co stanowi zagrożenie dla personelu i 
mieszkańców.

• Długotrwałe wsparcie postawy minimalizuje 
ryzyko urazów, poprawia jakość życia i 
zmniejsza koszty postępowania sądowego.

• Znaczne koszty sporów sądowych (ból pleców 
i inne urazy) spowodowane przez meble, które 
z czasem pogarszają się.

• Produkty Ryno są chronione dożywotnią 
gwarancją na wady produkcyjne.

• Dotychczas wyprodukowano ponad 18 000 
artykułów bez zgłoszonych uszkodzeń.

• Powtarzająca się wymiana mebli powoduje 
wysokie koszty eksploatacji.

• Pomieszczenia, w których meble są 
uszkodzone , powodują nieplanowane 
przestoje i zwiększają koszty personelu.
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Cormed MD, ul. H. Sienkiewicza 6b/32, 83-000 Pruszcz Gdański

+48 603 508 872

cormed@cormedmd.pl

www.cormedmd.pl

Sam  
zobacz...
Aby poprosić o spotkanie, 
aby zobaczyć te produkty 
i więcej, zadzwoń

+48 603 508 872


