
SYSTEMY ZAMYKAJĄCE DLA MEBLI 
MEDYCZNYCH:
ROZWIĄZANIA ZAMYKAJĄCE DLA OPIEKI 
ZDROWOTNEJ I PRZEMYSŁU MEDYCZNEGO
Zapewniamy bezpieczeństwo w szerokim 
asortymencie od zamków elektronicznych po 
zamki mechaniczne. Euro-Locks ma bogatą, 
dobrze przygotowaną gamę rozwiązań 
zamykających, które spełniają wszelkie 
wymagania higieniczno - sanitarne.

Nasze systemy zamykające zapewniają 
bezpieczne przechowywanie leków, rzeczy 
osobistych, kart pacjentów i poufnych 
dokumentów dostępnych wyłącznie dla 
personelu posiadającego odpowiednie klucze

Wszystkie nasze zamki mogą być dostarczane z 
różnymi kodami klucza, dzięki czemu każdy 
gabinet czy oddział może posiadać swój własny 
klucz oraz dodatkowy kluczy przechowywany np. 
w magazynie z lekarstwami. Oznacza to, że 
wózki mogą być bezpiecznie przenoszone 
pomiędzy oddziałami lub gabinetami lekarskimi 
czy zabiegowymi. Dzięki temu zastosowaniu 
umieszczone w nich przedmioty są 
zabezpieczone przed nieautoryzowanym 
dostępem.
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Zalety
• Szeroka gama elektronicznych i mechanicznych 

systemów zamykających

• Dostarczamy produkty standardowe lub 
niestandardowe na zamówienie w dużych i małych 
ilościach

• Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu 
opracowania indywidualnych rozwiązań 
zamykających dostosowanych do ich 
sprecyzowanych wymagań

• Rocznie produkujemy ponad 70 milionów systemów 
zamykających w naszych fabrykach w Wielkiej 
Brytanii i Europie

• Produkujemy zamki od 1889 roku i jesteśmy firmą 
rodzinną prowadzoną przez piąte pokolenie 
właścicieli 

Jako wyspecjalizowany producent systemów zamykających, Euro-Locks dostarcza 
szeroką gamę zamków i rozwiązań zamykających do aplikacji medycznych. Nasze 
zamki można znaleźć w meblach medycznych w ośrodkach zdrowia, szpitalach, domach 
opieki, ośrodkach weterynaryjnych i innych budynkach służby zdrowia.

Oferujemy rozwiązania dostosowane do wszelkich 
potrzeb - od najprostszego zamka mechanicznego 
po systemy sterowane elektronicznie. Jeśli 
potrzebujesz porady lub niestandardowego 
rozwiązania na zamówienie, skontaktuj się z 
naszym zespołem, który chętnie Ci pomoże.

• Szafy i szafki szpitalne do bezpiecznego 
przechowywania leków i rzeczy osobistych na 
oddziale

• Wózki medyczne na lekarstwa zapewniające 
bezpieczną dystrybucję leków z magazynu na 
oddział

• Szafy i szafki na leki do bezpiecznego, 
masowego przechowywania lekartsw. 

• Szafy i wózki na dokumentację medyczną do 
bezpiecznego przechowywania, dystrybucji i 
dostępu do kart pacjentów i innych poufnych 
dokumentów

• Szafki i schowki do przechowywania rzeczy 
osobistych dla personelu i odwiedzających  




