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MEDEQUIP
- Norskprodusert tannlegeinnredning
fra Haugstad
AV STEINAR GULAKER, DAGLIG LEDER I HAUGSTAD TREVARE

Du behøver ikke å søke innredningsleverandører fra
utlandet, når Plandent leverer norskprodusert tannlegeinnredning med unike løsninger og norsk topp
kvalitet! Haugstad er en norsk møbelfabrikk lokalisert
på vakre Vigrestad på Jæren. Fabrikken ble etablert i
1946, og kan vise til over 70 år med møbelproduksjon
på norsk jord.

Medequip tannlegeinnredning i 40 år

Haugstad er landsdekkende leverandør av tannlegeinnredningen
Medequip. Innredningen fås kjøpt hos Plandent, som har samarbeidet med Haugstad om høykvalitets klinikkinnredning i
mange år. Nå utvides altså samarbeidet, og Plandent anbefaler
Medequip til alle sine kunder.

Medequip standardinnredning lagerføres og har svært hyggelig
leveringstid. Innredning i valgfrie farger med eget særpreg f.eks.
resepsjon med frest logo produseres på forespørsel.

Haugstad legger all sin tyngde og årevis av erfaring i å produsere
mer effektivt og finne gode løsninger sammen med sine kunder
og leverandører. Bedriften går inn i fremtiden med høye ambisjoner, og lover å være konkurransedyktige på pris, kvalitet, service
og leveringsdyktighet. Hele fem datastyrte maskiner, som sikrer
god produksjonskapasitet og korte leveringstider, skal bidra til
dette målet.

Medequip er utviklet av arkitekt i samarbeid med Haugstad og
norske tannleger og ble lansert for over 40 år siden. Kontinuerlig utvikling i alle år har sikret stadig bedre brukervennlighet og
mer effektiv produksjon. Målet har hele tiden vært å levere den
beste innredningen til de mest konkurransedyktige prisene. En
forutsetning for å oppnå dette, er nærhet til kunder og brukere.
All utvikling og forbedringsarbeid har derfor foregått i tett dialog
med tannleger.

Komplett innredningsprodusent

I tillegg til Medequip tannlegeinnredning er Haugstad en fleksibel
produsent som kan tilby komplett innredning til klinikken, med
f.eks. skranker, kontorbord, postsortering, kildesortering og
venteromsmøbler. Haugstad kan også bistå med interiørkonsulenter for fargevalg og innredningshjelp, om man ønsker
en gjennomført interiørdesign i kjeder eller enkeltklinikker.

Hva gir Medequip den høye kvaliteten?

Medequip er produsert med de samme materialer og etter de
samme kvalitetskrav som møbler til skoler og industri. Overflatene tåler derfor tøff behandling og hyppig bruk av sprit,
desinfeksjonsmidler mm. Kanter på skrog, dører og skuffer er
belagt med ekstra tykke kantlister for å tåle hardt bruk i et hektisk
arbeidsmiljø, i motsetning til kjøkkeninnredning som er beregnet
på skånsomt bruk kun kort tid per dag. Overskapene er designet i
robust utførelse, og underskapene er forsterket med fleksible, solide og slitesterke innfestingsmuligheter for god og sikker montering. Dette er spesielt fleksibelt med tanke på rør og elektro, siden
ryggen lett kan fjernes uten at det svekker konstruksjonen.
Arealeffektive brettskap og skuffeseksjoner, som kan leveres med
skuffeinnlegg, er tilpasset moderne klinikkdrift. For å tåle hyppig
bruk på klinikken leveres skap og skuffer med skuffeslider og
hengsler med demping av kvalitetsmerket Blum.

Helautomatisert og robotisert platesag-anlegg på
Haugstad. Vi lagerfører over 70 forskjellige platevarianter,
det sikrer kort leveringstid og god leveringsdyktighet til alle
kunder.
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Monteringen går raskt og enkelt fordi alle skap og skuffeseksjoner
leveres i ferdig sammensatte seksjoner fra fabrikk. Mange kunder
erfarer at man ikke sparer noe ved å kjøpe flat-pakkede innredninger for så å bruke mange timer på selve monteringen. Med
Medequip sparer man både tid og kostnader på monteringen.
Haugstad stiller også med montører i hele Norge om ønskelig.

Bildene er fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland, et prosjekt der Plandent har levert
Medequip innredning fra Haugstad

Haugstads verdier

Jærsk drivkraft signaliserer at Haugstad er en lokalt forankret
norsk bedrift, som ønsker å satse og bygge arbeidsplasser i Norge.
Haugstad holder seg konkurransedyktig gjennom kontinuerlig
forbedringsarbeid, effektive og innovative løsninger, smart innkjøp
og den arbeidsomheten og drivkraften som Jæren og Norge er
kjent for.

Fakta om Haugstad

Norsk kvalitet signaliserer at vi opprettholder en tradisjon for å
produsere topp kvalitet, der vi i samspill med kunden får levert
riktig vare til riktig kvalitet og riktig pris etter kundens ønske.
Norske varer produsert i Norge er kjent for å være eksklusive og av
topp kvalitet internasjonalt. Dette ryktet vil vi bidra til å opprettholde.

• Plandent har 2 erfarne ansatte som prosjekter
tannklinikker og laboratorier
• Vi leverer autocad tegninger med innredning og
veiledning til rørlegger, elektriker og snekker
• Vi gir deg gratis prosjekteringstimer dersom du kjøper
dentalutstyret hos oss

•
•
•
•

Haugstad er en norsk møbelfabrikk etablert i 1946
Selskapet har 21 ansatte
Lokalisert på Vigrestad i Rogaland
Produsent av tannlegeinnredningen – Medequip

Fakta om Plandent

Unike løsninger er et av varemerkene til Haugstad. Omstillingsdyktighet og kreativitet gjør at vi finner unike løsninger i tett
dialog med våre kunder. Vi produserer møbler etter interiørarkitekters ønsker, der vi tilpasser og produserer unike møbelkolleksjoner for de kundene som måtte ønske dette. Alt handler
om god kommunikasjon med våre kunder, for å finne den beste
og mest konkurransedyktige løsningen for hvert enkelt prosjekt. •
Flere bilder og referanser finner du på
www.haugstadmobel.no
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