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Hard Top Box® Instrument container er produceret i Tyskland af firmaet Innovation 
Medical og har været på markedet i 7 år. 
 

Låg 
 Låget er fræset ud af én massiv aluminiums blok. Det giver et robust og stabilt låg der ikke 

vrider sig.  

 Låget er konstrueret med runde rengøringsvenlige hjørner 

 Ingen synlige skruer eller nitter der kan blive løse eller samle snavs 

 Låget fås i flere Eloxal farver der tåler høj pH og falmer ikke 

 Låget er konstrueret så containeren kan stables med eget og andre fabrikater 

Pakning (forsegling) 
 Pakningen er konstrueret og placeret, så kanten af containerens bund automatisk placerer 

sig midt på pakningen, når låget sættes på. Derved sikres tæthed. 

 Pakningen kan skiftes 

 EasyStop Filtre (Pasteurs sløjfe) 

Filtre flergangs 
 Filtre er af aluminium og har derfor maksimale tørre egenskaber 

 Filtre har ingen begrænsning på antal kørsler = god økonomi  

 Kontrollerbart filtersystem for renhed 

 Filtrenes af- og på montering er nemt at håndtere uden vrid i håndled og fingre. Specialværk-
tøj ikke nødvendigt 
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Bund 
 Bunden er fremstillet af Eloxal behandlet aluminium der tåler høj pH 

 Ingen indvendige monterings huller, derfor ingen risiko for utæthed 
 Bunden er konstrueret så containeren kan stables med eget og andre fabrikater 

Endeplader 
 Ingen synlige skruer eller nitter der kan blive løse, derfor ingen risiko for utæthed 

 Endepladernes konstruktion sikrer et ensartet og stabilt tryk på pakningen hele vejen rundt 
og at pakningen ikke trykkes unødigt ved stabling  

 Valg mellem 4 forskellige typer endeplader gør det muligt at anvende de skilte og mærkater, 
som man foretrækker 

 Mulighed for at vælge unikt klipsesystem hvor alle formater af sedler kan fastgøres 

Lås 
 Låsesystem i Edel Stahl der låses let på grund af sit unikke patent ansøgte udvekslingssy-

stem 

 Ingen risiko for skade hvis containeren kun åbnes i den ene ende 
 Plomberingshuller kommer i nyt design hvor plombering bliver lettere. 

Håndtag 
 Bredt, stabilt håndtag 

 Kan fås coatede i flere forskellige farver 

Drift og miljø 
 Flergangs filtre uden begrænsning på antal kørsler 

 Kort tørretid da alt er aluminium 
 Miljøvenlig, 100% recirkulerbar 
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