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MODUL-iT draadmand in RVS – 60x40x10 cm – Art.nr. 116410-52539

MODUL-iT draadmand in RVS – 60x40x15 cm – Art.nr. 116415-52539

MODUL-iT draadschap in RVS met twee opstaande randen voor 
instrumentencontainers – 60x40 cm - Art.nr. 920041-00000

make things talk to each other

www.mattteo.com

MODUL-iT draadmand in RVS – 60x40x20 cm – Art.nr. 116420-52539

MODUL-iT mand (ISO) in roestvrijstaal staaldraad, 
elektrolytisch gepolijst, stapelbaar en nestbaar. 
Bovenframe in draaddikte 6 mm, mazen in 
draaddikte 4 mm, maaswijdte 40 mm. 
Afm. 60x40x10 cm (LxBxH)

MODUL-iT mand (ISO) in roestvrijstaal staaldraad, 
elektrolytisch gepolijst, stapelbaar en nestbaar. 
Bovenframe in draaddikte 6 mm, mazen in 
draaddikte 4 mm, maaswijdte 40 mm. 
Afm. 60x40x15 cm (LxBxH)

MODUL-iT mand (ISO) in roestvrijstaal staaldraad, 
elektrolytisch gepolijst, stapelbaar en nestbaar. 
Bovenframe in draaddikte 6 mm, mazen in 
draaddikte 4 mm, maaswijdte 40 mm. 
Afm. 60x40x20 cm (LxBxH)

MODUL-iT draadschap in roestvrij staaldraad, voor 
instrumentencontainers, twee opstaande randen  
van 4 cm over de hele diepte van het schap. 
Afm. 60x40 cm (LxB)



MODUL-iT draadschap in RVS – 60x40 cm – Art.nr. 920051-00001

MODUL-iT instrumentenschaal in RVS – 48x25x6 cm – Art.nr. 920045-00001

MODUL-iT instrumentenschaal in RVS – 24x25x6 cm – Art.nr. 920045-00002

MODUL-iT instrumentenschaal in RVS – 48x25x6 cm – Art.nr. 920023-30001
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MODUL-iT draadschap in roestvrij staaldraad, 
zonder opstaande randen.
Afm. 60x40 cm (LxB)

MODUL-iT instrumentenschaal in roestvrij staal, 
geperforeerde staalplaat voor de opstaande randen 
en staaldraad voor de bodem. 
Afm. 48x25x6 cm (LxBxH)

MODUL-iT instrumentenschaal in roestvrij staal, 
geperforeerde staalplaat voor de opstaande randen 
en staaldraad voor de bodem.
Afm. 24x25x6 cm (LxBxH)

MODUL-iT instrumentenschaal in fijnmazige 
roestvrij staaldraad en –plaat. 
Afm. 48x25x6 cm (LxBxH)



MODUL-iT instrumentenschaal in RVS – 24x25x6 cm – Art.nr. 920023-30002 
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MODUL-iT instrumentenschaal in fijnmazige 
roestvrij staaldraad. 
Afm. 24x25x6 cm

MODUL-iT mat in silicone voor RVS draadschappen en -manden                    
Art.nr. 920067-00001 

MODUL-iT matje in silicone om steriel verpakte 
instrumentenschalen te beschermen 
Afm. 52x32 cm (LxB)

MODUL-iT papierwagen - Art.nr. 920083-00001 

MODUL-iT papierwagen, geheel gemaakt in 
roestvrij staal, vier zwenkwielen met een diameter 
van 10 cm waarvan twee met rem, stootwielen op 
de vier hoeken. Afm. 110x55x90 cm (LxBxH)
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