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Logistieke hulpmiddelen  

voor de inrichting van vaccinatiecentra
Belintra is een Belgisch bedrijf dat al jarenlang instaat voor optimalisatie van de logistiek in de zorgverlening in 
ziekenhuizen, WZC en andere gezondheidsinstellingen.

In het kader van het opzetten van de vaccinatiecentra hebben we een aantal producten en accessoires die zeker 
een toegevoegde waarde bieden in het vaccinatieparcours en kunnen helpen om de ratio van 20 à 25 vaccins 
per uur te halen. We zouden als bedrijf ook onze maatschappelijke bijdrage willen leveren door onze producten 
scherp geprijsd aan te bieden.

Deze wagens zijn stuk voor stuk wagens die ook na de vaccinatieperiode nog ingezet kunnen worden. 

Enkele voorbeelden van producten die kunnen worden ingezet in de vaccinatieruimte en EHBO-post en voor 
het transport van de vaccins en ander materiaal vanuit de afsluitbare berging. 

Bron Vaccinatieparcours:
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

❱ ❱ Open modulaire verpleegwagens

Voor manden 600 x 400 mm

Verkrijgbaar in twee hoogtes:  
85 cm (4 paar geleiders) of 100 cm (5 paar geleiders)

• werkblad in volkern
• vervaardigd uit een hoogwaardig poeder gelakt stalen frame
• coating met additief “BactOStop” voorkomt de vermenigvuldiging 

van courante bacteriën
• geleiders vervaardigd uit polyamide
• 4 geruisloze zwenkwielen Ø 100 mm met zeer lage rolweerstand
• invulling met transparante manden 600 x 400 mm en 

bijhorende vakverdelers

https://belintra.be/nl
https://belintra.be/nl/product/modulaire-verpleegwagens/
https://belintra.be/nl/product/modulaire-verpleegwagens/
https://belintra.be/nl/product/gesloten-modulaire-zorgwagens/
https://belintra.be/nl/product/intrabox-rolcontainer-2/
https://belintra.be/nl
https://belintra.be/nl/product/modulaire-verpleegwagens/
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Voor manden 400 x 300 mm

Werkbladhoogte 105 cm

• het model met deur en cijferslot kan 
volledig worden afgesloten om toegang 
door onbevoegden te vermijden

• de compacte vormgeving laat het gebruik 
toe in kleinere ruimtes

• slagvaste wanden 
• kunststof werkblad uit één geheel met een 

opstaande rand langs 3 zijden
• ergonomische werkbladhoogte ca. 105 cm
• 4 geruisloze dubbele zwenkwielen 

Ø 125 mm met zeer lage rolweerstand
• invulling met transparante manden 400 x 

300 mm en bijhorende vakverdelers

❱ ❱ Rolcontainer

De rolcontainer met twee kantelbare schappen kan gebruikt 
worden voor het transport van vaccins en andere materialen 
evenals voor de stockage van de vaccins en andere goederen in 
de afsluitbare berging of andere locaties. 

Deze kan optioneel ook worden voorzien van trekstang om 
meerdere containers tegelijk te verplaatsen, een waterdichte 
hoes, identificatieplaat en spanbanden.

Zowel de open als de gesloten wagentjes kunnen worden uitgerust met accessoires die het vaccinatieproces 
faciliteren. Naast de aanbevolen accessoires zijn er ook andere accessoires.

houder  
voor naaldcontainer

vuilnisbak alcoholgelhouder

❱ ❱ Gesloten modulaire zorgwagens

❱ ❱ Aanbevolen accessoires

met deur en cijferslot zonder deur

Meer info: contacteer ons

https://belintra.be/nl
https://belintra.be/nl/product/gesloten-modulaire-zorgwagens/
https://belintra.be/nl/product/intrabox-rolcontainer-2/
https://belintra.be/nl
https://belintra.be/nl/product/intrabox-rolcontainer-2/
https://belintra.be/nl/product/gesloten-modulaire-zorgwagens/
https://belintra.be/nl/contact/

