MESA DE EXAMES CLÍNICOS LEITO ESTOFADO

As Mesas de Exames Clínicos BKME 001 são confeccionadas com estrutura de alto reforço e excelente
acabamento. São equipamentos que podem ser utilizados tanto por pacientes com peso normal, quanto por
obesos.
Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira
regulável por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com
decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS LEITO ESTOFADO - ESPECIAL PARA OBESOS 230 KG

MODELO ESPECIAL PARA OBESOS 230 KG - LARGURA ÚTIL: 75 CM
As Mesas de Exames Clínicos BKME 001 são confeccionadas com estrutura de alto reforço e excelente
acabamento, e desenvolvida tanto para atendimento a pacientes com peso normal, quanto OBESOS até 230
Kg.. São equipamentos que podem ser utilizados tanto por pacientes com peso normal, quanto por obesos.
Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira
regulável por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com
decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 230 kg.
Dimensões: L: 750 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
Modelo: BKME 001-001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS LEITO ESTOFADO - AÇO INOXIDÁVEL

As MESA DE EXAMES CLÍNICOS BKME 003são confeccionadas com estrutura de alto reforço e excelente
acabamento. São equipamentos que podem ser utilizados tanto por pacientes com peso normal, quanto por
obesos.
ESTRUTURA: confeccionada em aço inoxidável AISI 304 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,2 mm de parede;
leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de parede; cabeceira
regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento
polido.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS: suporte para lençol e suporte para soro;
PESO ADMISSÍVEL: 180 kg.
DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS LEITO ESTOFADO - GAVETEIRO 03 GAVETAS

Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;
cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem
acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Equipamento composto de: gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em
alumínio, confeccionado em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo
fórmica).
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 004 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS - GABINETE EM MDF (03 PORTAS E 04 GAVETAS)

Descrição: Leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta
qualidade; cabeceira regulável por sistema de cremalheiras (04 posições) em aço inoxidável, montado sobre
gabinete confeccionado em MDF 15 mm, com 03 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e
puxadores em alumínio; revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica).
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS
GABINETE EM MDF (02 PORTAS E 04 GAVETAS)

Descrição: leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta
qualidade; cabeceira regulável por sistema de cremalheiras (04 posições) em aço inoxidável, montado sobre
gabinete confeccionado em MDF 15 mm, com 02 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e
puxadores em alumínio; revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica).
Equipamento fornecido com: 01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura)
confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a
pó, estofados com revestimento em courvim de alta qualidade; e 01 dispositivo para coleta de líquidos
(removível) em fiberglass, acabamento em gel coat.
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 006 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM

ESTRUTURA: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede;
LEITO: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta
qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de
parede;
APOIO DORSAL REGULÁVEL: por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura)
recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
ESTE EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM:
01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304
e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a pó, estofados com revestimento em courvim
de alta qualidade;
01 dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fiberglass, acabamento em gel coat.
ACESSÓRIO OPCIONAL: suporte para lençol e suporte para soro;
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.
DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 007 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM - ESTRUTURA AÇO
INOXIDÁVEL

ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
ESTRUTURA: confeccionada em aço inoxidável tubular quadrado AISI 304 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede;
LEITO: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta
qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de
parede;
APOIO DORSAL REGULÁVEL: por sistema de cremalheiras (03 posições) confeccionadas em aço inoxidável
AISI 304;
ACABAMENTO: as partes aço inoxidável recebem acabamento polido.
ESTE EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM:
01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados em aço inoxidável AISI 304
e apoios fundidos em alumínio, estofados com revestimento em courvim de alta qualidade;
01 dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fiberglass, acabamento em gel coat isoftálico.
ACESSÓRIO OPCIONAL: suporte para lençol e suporte para soro;
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.
DIMENSÕES: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 007-001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS / ULTRASSOM - ARMÁRIO 01
PORTA E GAVETEIRO 03 GAVETAS

Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;
dorso regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem
acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Equipamento composto de: armário 01 porta e gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e
puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado
melamínico (tipo fórmica);
Acessórios fornecidos: 01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) confeccionados
em aço inoxidável AISI 304 e apoios fundidos em alumínio que recebem pintura eletrostática a pó, estofados
com revestimento em courvim de alta qualidade, e dispositivo para coleta de líquidos (removível) em fiberglass,
acabamento em gel coat.
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 008 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS - ARMÁRIO 01 PORTA E GAVETEIRO 03 GAVETAS

Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;
cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem
acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Equipamento composto de: armário 01 porta e gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e
puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado
melamínico (tipo fórmica).
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro.
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 009 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

MESA DE EXAMES CLÍNICOS - 03 GAVETAS E 02 ARMÁRIOS COM 01 PORTA

Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito
estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade,
montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede;
cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem
acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
Equipamento composto de: gabinete confeccionado em MDF 15 mm, com 02 portas e gaveteiro 03 gavetas
dotadas de guias deslizantes, puxadores em alumínio; revestimento interno e externo em laminado melamínico
(tipo fórmica).
Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para soro;
Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.
Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm
MODELO: BKME 011 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620004

