Værdier
for fremtiden
Duelco har siden grundlæggelsen i 1974

mange års erfaring og dygtige medar-

haft fokus på at levere service, produkter

bejderes engagement. Kombinationen

og tekniske specialløsninger af højeste

af kompromisløs kvalitet og innovativ

kvalitet. Med udgangspunkt i værdier

tankegang tilfører værdi og skaber unikke

som kompetence, dynamik, nytænkning

løsninger. Vi kalder det excellent solu-

og ærlighed sikrer vi, at vore kunder

tions.

møder en excellent samarbejdspartner.
Gennem Medico Solutions har vi fokus
Hvad der begyndte som en god idé og

på morgendagens velfærdsteknologi til

målsætning om at være den foretrukne

hospitals- og plejesektoren. Når man

Engagement x viden x kreativitet =

handelspartner og leverandør af produk-

foretager store og betydelige invester-

Excellent solutions

ter og komponenter inden for el- og

inger, er det vigtigt, at løsningerne også

Intet kommer af sig selv. Hos Duelco

automationsudstyr, har udviklet sig til en

medfører effektiviseringer, så mere

tilskønner vi medarbejderne til at tænke

vision, at vi skal være den udbyder, som

tid kan bruges på omsorg og varme

kreativt og utraditionelt. Det giver bedre

ved sit koncept og arbejdsform må over-

hænder, så patienten oplever større

løsninger og mere tilfredse brugere.

bevise vore kunder, at vi såvel på kort

tryghed. Duelco tilbyder fremtidssikrede

som på lang sigt har den bedste løsning.

løsninger, hvor både brugere og pati-

Denne vision har bevaret Duelco som et

enter oplever en markant forskel – med

dynamisk firma i en sund udvikling, som

fordele. Duelco har forår 2010 vundet en

bl.a. har resulteret i dagbladet Børsens

3 årig aftale med SKI (Statens og Kom-

Gazellepris, AAA-kreditvurdering fra D&B.

munernes Indkøbsservice) omhandlende
velfærdsteknologi, som omfatter patient-

Duelco har specialiseret sig i kundeud-

kald samt patientterminaler.

viklede eller -tilpassede løsninger med
et højt videnindhold, som er resultatet af
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Duelco har løst udfordringen med
behovet for større og mere rummelige
multifunktionelle sengestuepaneler til
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morgendagens hospitals- og plejesektor:
Vi har simpelthen gjort dem mindre.
Hvor andre er begrænset til at bruge
80 mm-moduler, tilbyder vi som de
eneste 45 mm-moduler. Derved får vi på
praktisk og elegant vis plads til flere spor
3

i panelet, så blandt andet 230 volt-kabler
og den vigtige datakommunikation kan
føres i separate kanalspor uden risiko for
interferenspåvirkning. Sikkerhed er alfa
og omega.

Flotte linjer
og funktionelle
detaljer

Et tredje kanalspor rummer en integreret
ophængskulisse i hele panelets længde,
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mens den nederste kanal er forbeholdt
luft og medicinske gasser. For at minimere belastningen og dermed risikoen for
lækage på slangerne, er ventilerne vinklet
skråt nedad. Blot en detalje – ligesom
panelernes let buede design resulterer i

5

en øget overfladehygiene.

1 - Afrundet hylde -

2 - 45 mm kanal

3 - 45 mm kanal til

4 - 45 mm kanal

5 - Luft/gas -

evt. indbygget lys

til 230 VAC udtag

data/svagstrøm

til fast kulisseskinne

bemærk vinklede udtag

4

5

Stabilitet
i bevægelse
Duelco er med til at sikre, at alt er inden

Søjlerne kan monteres med hylder, skuf-

for rækkevidde – uden at være i vejen.

fer, kroge, teknisk udstyr og apparater

Det tekniske udstyr er placeret logisk og

efter kundespecificerede ønsker, Vi fører

overskueligt med adgang fra flere sider.

et bredt og dybt standardprogram, som

Det giver orden, struktur og albuerum.

tilgodeser langt de fleste behov. Desuden
kan søjlerne udstyres med el- og dataud-

Vores program af intensivsøjler udmærker

tag, elektronisk styring, betjeningspane-

sig ved en høj grad af fleksibilitet og

ler, medicinske gasser m.m. efter ønske.

ergonomisk opbygning med meget stor
stabilitet i alle positioner. Den franske pro-

Det kompromisløse design og materia-

ducent anses for en af verdens førende

levalg gør søjlerne meget hygiejniske og

inden for kvalitetsudstyr til hospitals-

rengøringsvenlige. Eksempelvis er alle

sektoren.

komponenter i niveau med overfladen
for at undgå kritiske kanter - et udtryk for

Programmet omfatter gulvsøjler, hæn-

producentens fokus på selv de mindste

gesøjler, mobilsøjler og brosystemer, og

detaljer.

løsningerne kan enten være manuelt
betjente eller motoriserede for at lette
betjeningen.
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