
Bancada com Armários e Cubas

IDEAL PARA:

REALIZAR PROCEDIMENTOS DE 
LIMPEZA DE INSTRUMENTAL.

HOSPITAIS E CLÍNICAS 
DE TODOS OS PORTES.

ARMAZENAR INSUMOS DE LIMPEZA 
E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FORMA 

PRÁTICA E SEGURA.

DIFERENTES ESPAÇOS DE 
CMEs PORQUE É MODULAR.

PARECE QUE FOI FEITA SOB 
MEDIDA PARA A CME. E FOI.
Cada central tem um espaço e uma disposição 
de equipamentos diferentes. Por isso, a Bancada 
com Armários e Cubas Cisa possui diversas 
possibilidades de configuração que se encaixam 
com perfeição ao espaço e à necessidade 
específica. Além disso, tem vida útil prolongada 
porque é produzida com materiais de alta 
qualidade e resistência. 
Escolha a marca da confiança. Prefira Cisa. 

Flexibilidade, 
segurança, 

ergonomia e 
durabilidade.



Bancada com Armários e Cubas

DESCUBRA POR QUE A CISA TRANSFORMA CADA DETALHE EM BENEFÍCIO.

• Modularidade total 
Opções com uma, duas ou sem cuba. Também com uma, duas ou três portas, podendo ser do lado direito ou esquerdo. 
Basta escolher a configuração que se adequa melhor à CME.

• Durabilidade 
Mobiliário projetado com materiais de alta qualidade que proporcionam leveza e robustez.

• Ergonomia 
Bancadas fabricadas de acordo com as normativas vigentes para garantir mais conforto ergonômico.

• Design pensado para o conforto 
Alguns detalhes são especialmente produzidos na cor azul para gerar mais conforto visual ao ambiente e a todos.
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www.cisabrasile.com.br

www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/mobiliario/bancadas 

Saiba mais:

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO

• Duas cubas.  
• Possibilidade de 

instalação da cuba à 
esquerda ou à direita. 

• Armário com três portas.

• Uma cuba.
• Possibilidade de 

instalação da cuba à 
esquerda ou à direita.

• Armário com duas portas.

•Uma cuba.
• Possibilidade de 

instalação da cuba à 
esquerda ou à direita.

• Armário com três portas.

• Bancada sem cuba.
• Armário com uma, 

duas ou três portas.

Para tornar a bancada ainda mais completa, é 
possível realizar a instalação de diversos acessórios: 
misturador com ducha, pistola de ar e pistola de água.

Conheça também a 
Linha de Acessórios.


