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Soluções isolantes para o setor hospitalar
As instalações multiplicam-se e diversificam-se para dar serviço a novas necessidades dos espaços
e utilizadores. Para a sua condução, Unex desenha soluções isolantes de instalação superficial, que
garantem a segurança dos bens e das pessoas, contribuindo para centros de saúde mais amigáveis.
• Redução de custos:
·S
 olução universal. Adaptável à evolução dos diferentes tipos de instalações elétricas, de telecomunicações,
iluminação e tomadas de gases, que podem montar-se integrados no mesmo elemento.
· Disponibilidade imediata. Material standard disponível em stock.
·F
 ácil manutenção. Sistema registável que facilita as reparações e permite realizar as ampliações
ou atualizações necessárias do edifício, sem obras e com uma interferência mínima nas atividades
do hospital.
• Integração no ambiente:
·D
 istintas possibilidades de montagem. Superficial ou encastradas em revestimentos de gesso
cartonado, mantêm as propriedades das paredes (isolamento térmico e acústico) ao longo do tempo.
·D
 esenho neuto. Podem pintar-se.
• Proteção das pessoas e das instalações:
·S
 egurança elétrica. Material isolante de grande rigidez dielétrica. Proteção das pessoas frente ao risco
de eletrocussão por contactos indiretos. Não é necessária ligação à terra. Simplificação da instalação.
·S
 egurança mecânica. Sistema robusto com grande resistência ao impacto. Protege as instalações
e aumenta a sua durabilidade.

Consultórios e zonas de atendimento ao utente

Quartos e enfermarias

Laboratórios

Áreas publicas: corredores, receções, salas de espera

Áreas técnicas: telhados, caves, exteriores

Soluções isolantes para o setor hospitalar
Unex formula as suas próprias matérias-primas para obter características técnicas melhoradas e cumprir
com a diretiva RoHS
.
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Antracite

Ferramentas Unex para a prescrição
Programas de configuração e dimensionamento online.
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Disponível através
do Data Portal

Disponibilidade e entrega imediata através da nossa ampla rede de distribuidores.

Assistência técnica personalizada
217 816 420
assistencia.tecnica@unex.pt
Representada em Portugal por:
Porto
Edif. Mota Galiza
Rua Júlio Dinis, 247, 3° E8
4050-324 Porto
Tel. 22 609 05 66
e-mail: porto@unex.pt

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenteia os seus produtos. Desenho e fabricação próprios. Unex aparellaje eléctrico, S.L. não fabrica para outras marcas.
Unex e uma marca registada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. reserva-se ao direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. É da responsabilidade da pessoa encarregada da seleção
do produto para uma determinada aplicação, procurar o produto com a classificação adequada de segurança, de acordo com as normas e leis aplicáveis em cada país.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina qualquer responsabilidade a uma má utilização do produto ou a circunstâncias imprevistas no uso do mesmo.
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