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Zdravotnická lůžka
Theorema – Virgo – Theos – Flexo – Vega

Pro Vaše zařízení nabízíme kvalitní zdravotnická lůžka, která jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných 

a lehce omyvatelných materiálů. Boční stěny lůžek jsou mobilní.

Hospitalizace
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Hospitalizace

Model OA0345

Zdravotnická lůžka řady Theorema jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky nastavitelným 
částem lůžka. Lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a  stehny se ovládá pomocí 
manuálních držáků. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků, náklon lůžka se 
nastavuje plynovou pružinou a výška lůžka hydraulicky.

Theorema

Délka: 216 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 97 cm Výška: 42,5 – 82,5 cm
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Hospitalizace

Model OA0346

Model EB0330X

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus náklon lůžka se ovládají 
pomocí plynové pružiny. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků a výška lůžka 
hydraulicky.

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška lůžka se ovládá 
pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků.

Délka: 216 cm

Délka: 216 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 97 cm

Šířka: 102 cm

Výška: 42,5 – 82,5 cm

Výška: 42 – 80 cm
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Model OA0335

Model OA0336

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny se ovládá pomocí manuálních 
držáků, část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků. Výška lůžka je nastavitelná 
hydraulicky.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny se ovládá pomocí plynové 
pružiny. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků a  výška je nastavitelná 
hydraulicky.

Délka: 216 cm

Délka: 216 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 98 cm

Šířka: 98 cm

Výška: 44 – 80 cm

Výška: 44 – 80 cm

Hospitalizace
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Model EBT470

Zdravotnická lůžka řady Virgo  – Virgo slim jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky 
nastavitelným částem lůžka. Lůžka jsou vyrobena z  vysoce kvalitních, odolných a  lehce 
omyvatelných materiálů.

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků.

Virgo – Virgo slim

Délka: 218 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100 cm Výška: 44,5 – 85 cm

Hospitalizace
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Hospitalizace

Model EBT464
Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí zarážecích zoubků.

Délka: 218 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 97 cm Výška: 44,5 – 83,5 cm
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Hospitalizace

Model EB2930

Zdravotnická lůžka řady Theos jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky nastavitelným 
částem lůžka. Lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Theos

Délka: 221,5 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100 cm Výška: 44,5 – 84,5 cm
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Model EB2935

Model EB2950

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí plynové pružiny. 
Od modelu EB2935 se liší výplní bočních stran lůžka.

Délka: 219 cm

Délka: 219 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 99 cm

Šířka: 99 cm

Výška: 44,5 – 84,5 cm

Výška: 44,5 – 84,5 cm

Hospitalizace
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Hospitalizace

Model EAT797

Zdravotnická lůžka řady Flexo jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky nastavitelným částem 
lůžka. Lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí plynové pružiny. 
Od modelu EB2935 se liší výplní bočních stran lůžka.

Flexo

Délka: 220 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 102 cm Výška: 44,5 – 84,5 cm
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Model EAT795

Délka: 220 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 102 cm Výška: 44,5 – 84,5 cm

Postel je ovládána elektricky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výška a náklon lůžka jsou 
ovládány pomocí elektrického ovládání. Část pod lýtky je nastavitelná pomocí plynové pružiny. 
Od modelu EB2935 se liší výplní bočních stran lůžka.

Hospitalizace
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Hospitalizace

Model EBT518W

Zdravotnická lůžka řady Vega jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky nastavitelným částem 
lůžka. Lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena váhovým systémem (+50 – 100 g). Rám pod hlavou je 
pevný.

Vega

Délka: 223 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100 cm Výška: 40 – 77,5 cm
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Model EBT510W

Model EBT511W

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena váhovým systémem (+50 – 100 g). Rám pod hlavou je 
pevný.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je pevný.

Délka: 223 cm

Délka: 222 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100 cm

Šířka: 102 cm

Výška: 40 – 77,5 cm

Výška: 42 – 83,5 cm

Hospitalizace
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Model EBT514

Model EBT510

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je pevný.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je pevný.

Délka: 222 cm

Délka: 222 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100 cm

Šířka: 100,5 cm

Výška: 42 – 83,5 cm

Výška: 42 – 83,5 cm

Hospitalizace
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Model EBT508

Model EBT504

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je mobilní.

Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je mobilní.

Délka: 217 cm

Délka: 217 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Šířka: 102 cm

Šířka: 102 cm

Výška: 42 – 83,5 cm

Výška: 42 – 83,5 cm

Hospitalizace
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Model EBT500
Postel je ovládána mechanicky. Část lůžka, která je pod zády a stehny plus výšku a náklon lůžka 
lze nastavit mechanicky. Postel je vybavena indikátorem bezpečné výšky lůžka, z toho důvodu se 
i doporučuje na dětská oddělení (min. výška dítěte 90 cm). Rám pod hlavou je mobilní.

Poznámka:
Výhodou lůžek Vega je možná změna ovládání lůžka – mechanické, elektrické, plynová pružina. 
Dále u  modelu Flexo EAT785, Flexo EAT770, Virgo EBT465, Theorema EBO330X a  Theorema 
EB0700 je možné plastové komponenty nahradit dřevěnými.

Upozornění:
Tyto změny se odráží na ceně lůžka. V takovém případě kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Délka: 217 cm

Nosnost: 250 kg

Šířka: 100,5 cm Výška: 42 – 83,5 cm

Hospitalizace



Zdravotnické noční stolky
Copernico – Double – Lybra – Orion

Zdravotnické noční stolky jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly i náročnějším pacientům. Tyto stolky jsou 

mobilní, takže není problém s nimi manipulovat a otáčet je.

Noční stolky
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Model HC8120

Zdravotnické noční stolky řady Copernico jsou vyrobeny pro maximální pohodlí pacientů. 
Zdravotnické noční stolky jsou vyrobeny z  vysoce kvalitních, odolných a  lehce omyvatelných 
materiálů.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku, která má nosnost max. 3 kg a je uzamykatelná. Pod zásuvkou 
je otevřený úložný prostor. Spodní zásuvka je velmi prostorná s nosností 7 kg. Stolek je mobilní a to 
díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové 
láhve a na ručník.

Copernico

Délka: 45 cm Šířka: 53 cm Výška: 86 cm

Noční stolky
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Model HC8125

Model HC8130

Noční stolek obsahuje dvě horní zásuvky, které mají nosnost max. 3 kg. První zásuvka je navíc 
uzamykatelná. Spodní zásuvka je velmi prostorná s nosností 7 kg. Stolek je mobilní a to díky 4 
pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve 
a na ručník.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku, která má nosnost max. 3 kg a je uzamykatelná. Pod zásuvkou 
je úložný prostor. Spodní skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají až na 175°. Stolek je mobilní 
a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 
litrové láhve a na ručník.

Délka: 45 cm

Délka: 45 cm

Šířka: 53 cm

Šířka: 53 cm

Výška: 86 cm

Výška: 86 cm

Noční stolky
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Model CI8015

Model CI8010

Samostatný jídelní stolek z hliníkové konstrukce doplněný o skleněnou desku. Jídelní stolek je 
mobilní, a je možné jej mít z levé i pravé strany stolku popř. lůžka. Dále obsahuje úložný prostor pro 
ručník, sklenici s vodou a osobní věci.

Samostatný jídelní stolek z hliníkové konstrukce doplněný o skleněnou desku. Jídelní stolek je 
mobilní, a je možné jej mít z levé i pravé strany stolku popř. lůžka.

Délka: 80 – 95 cm

Délka: 71 – 76 – 85 cm

Šířka: 42 cm

Šířka: 43 cm

Nosnost: 7 kg

Nosnost: 7 kg

Výška: 85 – 110 cm

Výška: 88 – 117 cm

Noční stolky
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Model HC7205

Zdravotnické noční stolky řady Double jsou vyrobeny pro maximální pohodlí pacientů. 
Zdravotnické noční stolky jsou vyrobeny z  vysoce kvalitních, odolných a  lehce omyvatelných 
materiálů.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku, která je uzamykatelná a její nosnost je max. 3 kg. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají až na 175°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve. Velikou 
výhodou stolku je, že je oboustranný, je možné ho tedy mít jak na pravé, tak i na levé straně lůžka.

Double

Délka: 58 cm Šířka: 46 cm Výška: 82 cm

Noční stolky
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Model HC7215

Model HC7200

Noční stolek obsahuje horní zásuvku, která je uzamykatelná a její nosnost je max. 3 kg. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají až na 175°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve a nastavitelný 
jídelní stolek, který má nosnost 7 kg. Velikou výhodou stolku je, že je oboustranný, je možné ho 
tedy mít jak na pravé, tak i na levé straně lůžka.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku, která je uzamykatelná a její nosnost je max. 3 kg. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají až na 175°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve. Velikou 
výhodou stolku je, že je oboustranný, je možné ho tedy mít jak na pravé, tak i na levé straně lůžka.

Délka: 62 cm

Délka: 58 cm

Šířka: 46 cm

Šířka: 46 cm

Výška: 94 – 127 cm

Výška: 76,5 cm

Noční stolky
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Model CI7020
Samostatný jídelní stolek z hliníkové konstrukce doplněný o skleněnou desku. Jídelní stolek je 
mobilní, a je možné jej mít z levé i pravé strany stolku popř. lůžka.

Délka: 62,5 cm Šířka: 45 cm

Nosnost: 7 kg

Výška: 85 – 118 cm

Noční stolky
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Model HC6105

Zdravotnické noční stolky řady Lybra jsou vyrobeny pro maximální pohodlí pacientů. Zdravotnické 
noční stolky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Spodní skříňka je velmi prostorná, 
dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. 
Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve a ručník.

Lybra

Délka: 62 cm Šířka: 45 cm Výška: 78 cm

Noční stolky
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Model HC6205

Model HC6115

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Spodní skříňka je velmi prostorná, 
dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. 
Poslední součástí stolku je držák na dvě 1,5 litrové láhve a ručník. Velikou výhodou stolku je, že je 
oboustranný, je možné ho tedy mít jak na pravé, tak i na levé straně lůžka.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Spodní skříňka je velmi prostorná, 
dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Dále 
je ve stolku zakomponovaný servisní stolek, který je výškově nastavitelný. Poslední součástí stolku 
je držák na dvě 1,5 litrové láhve a ručník.

Délka: 62 cm

Délka: 62 cm

Šířka: 45 cm

Šířka: 45 cm

Výška: 78 cm

Výška: 78 – 120 cm

Noční stolky
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Model HC6215

Model HC6125

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Spodní skříňka je velmi prostorná, 
dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Dále 
je ve stolku zakomponovaný servisní stolek, který je výškově nastavitelný. Poslední součástí stolku 
je držák na dvě 1,5 litrové láhve a ručník. Velikou výhodou stolku je, že je oboustranný, je možné ho 
tedy mít jak na pravé, tak i na levé straně lůžka.

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Nad horní zásuvkou je fixně přidělaná 
polička, jako možný úložný prostor. Spodní zásuvka je velmi prostorná její nosnost je 7 kg. Stolek 
je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na 
dvě 1,5 litrové láhve a ručník.

Délka: 62 cm

Délka: 57 cm

Šířka: 45 cm

Šířka: 45 cm

Výška: 78 – 120 cm

Výška: 100 cm

Noční stolky
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Model HC6225

Model CI6010

Noční stolek obsahuje horní zásuvku její nosnost je max. 3 kg. Nad horní zásuvkou je fixně přidělaná 
polička, jako možný úložný prostor. Spodní skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. 
Stolek je mobilní a to díky 4 pryžovým kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je 
držák na dvě 1,5 litrové láhve a ručník.

Samostatný jídelní stolek z  hliníkové konstrukce doplněný o  polypropylenovou desku. Jídelní 
stolek je mobilní, a je možné jej mít z levé i pravé strany stolku popř. lůžka.

Délka: 57 cm

Délka: 57 cm

Šířka: 45 cm

Šířka: 45 cm

Nosnost: 7 kg

Výška: 120 cm

Výška: 20 cm

Noční stolky
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Model HC1213

Zdravotnické noční stolky řady Orion jsou vyrobeny pro maximální pohodlí pacientů. Zdravotnické 
noční stolky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je otevřený úložný prostor. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na tři 1,5 litrové láhve a ručník.

Orion

Délka: 50 cm Šířka: 43,5 cm Výška: 88 cm

Noční stolky
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Model HC1113

Model HC1210

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je úložný prostor. Spodní skříňka 
je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým kolečkám 
o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je držák na tři 1,5 litrové láhve a ručník.

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je otevřený úložný prostor. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je sklápěcí jídelní stolek zabudovaný v boční 
stěně stolku.

Délka: 50 cm

Délka: 50 cm

Šířka: 43,5 cm

Šířka: 43,5 cm

Výška: 88 cm

Výška: 88 cm

Noční stolky
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Model HC1110

Model HC1205

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je úložný prostor. Spodní skříňka 
je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým kolečkám 
o průměru 50 mm. Poslední součástí stolku je sklápěcí jídelní stolek zabudovaný v boční stěně 
stolku.

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je otevřený úložný prostor. Spodní 
skříňka je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým 
kolečkám o průměru 50 mm.

Délka: 50 cm

Délka: 50 cm

Šířka: 43,5 cm

Šířka: 43,5 cm

Výška: 88 cm

Výška: 88 cm

Noční stolky
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Model HC1105

Model CI0011

Noční stolek obsahuje menší horní zásuvku. Pod zásuvkou je úložný prostor. Spodní skříňka 
je velmi prostorná, dvířka se otevírají na 90°. Stolek je mobilní a  to díky 4 pryžovým kolečkám 
o průměru 50 mm.

Samostatný jídelní stolek z hliníkové konstrukce doplněný o polypropylenovou desku. Tento jídelní 
stolek je mobilní a levostranný.

Délka: 50 cm

Délka: 73 cm

Šířka: 43,5 cm

Šířka: 41 cm

Nosnost: 7 kg

Výška: 88 cm

Výška: 80 – 107 cm

Noční stolky
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Model CI0010
Samostatný jídelní stolek z hliníkové konstrukce doplněný o polypropylenovou desku. Tento jídelní 
stolek je mobilní a pravostranný.

Délka: 73 cm Šířka: 41 cm

Nosnost: 7 kg

Výška: 80 – 107 cm

Noční stolky



Vyšetřovací lůžka

Nabízíme vyšetřovací lůžka, a to speciální gynekologická nebo obyčejná multifunkční a terapeutická lůžka. 

Lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů. Jejich ovládání je 

možné buď mechanicky nebo za pomocí elektřiny.

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4028

Speciální gynekologická lůžka jsou vyrobena tak, aby byla maximálně komfortní a  pohodlná. 
Gynekologická lůžka jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Gynekologické lůžko má odnímatelné opěradlo a polohovací opěrky noh. Podpěry stehen jsou 
nastavitelné. Jako příslušenství je možné si doobjednat umyvadlo z  nerezové oceli, které je 
i odnímatelné.

Gynekologická lůžka

Délka: 180 cm Šířka: 60 cm Výška: 78 – 160 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4038

Model AV4110

Gynekologické lůžko má hydraulicky nastavitelné opěradlo, mechanicky nastavitelné podpěry 
noh a stehen. Výška gynekologického lůžka je elektricky nastavitelná. Jako příslušenství je možné 
si doobjednat umyvadlo z nerezové oceli, které je i odnímatelné.

Gynekologické lůžko má elektricky nastavitelné opěradlo, mechanicky nastavitelné podpěry noh 
a stehen. Výška gynekologického lůžka je elektricky nastavitelná. Jako příslušenství je možné si 
doobjednat umyvadlo z nerezové oceli, které je i odnímatelné.

Délka: 182 cm

Délka: 180 cm

Šířka: 65 cm

Šířka: 65 cm

Výška: 57 – 92 cm

Výška: 70 – 100 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4022

Multifunkční lůžka jsou vhodná jako terapeutická nebo jako masážní. Multifunkční lůžka jsou 
vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná pomocí zarážecích zoubků.

Multifunkční lůžka

Délka: 190 cm Šířka: 56 cm Výška: 80 – 180 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4036

Model AV4034

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná pomocí hydrauliky.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná hydraulicky. Výška lůžka je nastavitelná elektricky.

Délka: 190 cm

Délka: 188 cm

Šířka: 56 cm

Šířka: 65 cm

Výška: 80 – 180 cm

Výška: 57 – 91 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4035

Model AV4114

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná hydraulicky. Výška lůžka je nastavitelná elektricky.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná elektricky, podpěra nohou mechanicky. Výška lůžka je nastavitelná elektricky.

Délka: 188 cm

Délka: 180 cm

Šířka: 65 cm

Šířka: 60 cm

Výška: 57 – 91 cm

Výška: 70 – 100 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AV4118

Model AV4100

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná elektricky. Výška lůžka je nastavitelná elektricky.

Multifunkční lůžko je určeno pro pacienty s nadváhou (do 320 kg). Poloha pod zády je nastavitelná 
elektricky, boční zábrany je možné manuálně nastavit.

Délka: 185 cm

Délka: 197,5 cm

Šířka: 65 cm

Šířka: 86 cm

Výška: 71 – 98 cm

Výška: 50 – 90 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AT4056

Model AT4054

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná zarážecími zoubky.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná zarážecími zoubky.

Délka: 190 cm

Délka: 190 cm

Šířka: 76 cm

Šířka: 76 cm

Výška: 66 cm

Výška: 80 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AT4046

Model AT4046E

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické. Poloha pod zády je nastavitelná 
zarážecími zoubky. Výška lůžka je nastavitelná plynovou pružinou.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické. Poloha pod zády je nastavitelná 
zarážecími zoubky. Výška lůžka je nastavitelná elektricky.

Délka: 199 cm

Délka: 199 cm

Šířka: 71 cm

Šířka: 71 cm

Výška: 67 – 97 cm

Výška: 67 – 97 cm

Vyšetřovací lůžka
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Model AT4052

Model AT4050

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná zarážecími zoubky.

Multifunkční lůžko je vhodné používat jako terapeutické nebo jako masážní. Poloha pod zády je 
nastavitelná zarážecími zoubky.

Délka: 190 cm

Délka: 190 cm

Šířka: 76 cm

Šířka: 76 cm

Výška: 66 cm

Výška: 80 cm

Vyšetřovací lůžka



New Relax
Vario – Free – Sincro

Křesla

Křesla „New Relax“ jsou vyrobena tak, aby pacientovi přinesla veškeré pohodlí. Křesla jsou vhodná, jak 

pro domácí péči, tak i pro převoz pacientů v různých zařízeních. Křesla jsou vyrobena z vysoce kvalitních, 

odolných a lehce omyvatelných materiálů.



45

Křesla

Model MR1278

Křesla řady Vario Electric jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky výškově nastavitelným 
opěradlům hlavy a ruk. Křesla jsou vyrobena z materiálů, které slouží jako prevence dekubitů. 
Křesla jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a  rukou. Výška a  poloha křesla je nastavitelná 
elektricky.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli

Vario Electric

Délka: 95 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 60 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 – 157 cm
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Model MR1268
Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška křesla je nastavitelná elektricky. 
Poloha křesla je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na papírovou roli

Délka: 95 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 60 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 – 157 cm

Křesla
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Křesla

Model MR1080

Křeslo řady Vario Oleo-DTrend je vhodné pro všechny typy pacientů, díky výškově nastavitelnému 
opěradlu hlavy a ruk. Křeslo je vyrobeno z materiálů, které slouží jako prevence dekubitů. Křeslo 
je vyrobeno z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška křesla je nastavitelná hydraulicky. 
Poloha křesla je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli

Vario Oleo-DTrend

Délka: 95 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 68 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 – 157 cm
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Model MR1078

Křesla řady Vario Oleo-D jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky výškově nastavitelným 
opěradlům hlavy a ruk. Křesla jsou vyrobena z materiálů, které slouží jako prevence dekubitů. 
Křesla jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška křesla je nastavitelná hydraulicky. 
Poloha křesla je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na papírovou roli

Vario Oleo-D

Délka: 95 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 63 kg

Šířka: 75 cm Výška: 126 – 154 cm

Křesla
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Křesla

Model MR1076
Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška křesla je nastavitelná hydraulicky. 
Poloha křesla je nastavitelná pomocí plynové pružiny, ale pouze v poloze ležmo.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na papírovou roli

Délka: 95 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 63 kg

Šířka: 75 cm Výška: 126 – 154 cm
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Model MR1068

Křesla řady Free jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky výškově nastavitelným opěradlům 
hlavy a ruk. Křesla jsou vyrobena z materiálů, které slouží jako prevence dekubitů. Křesla jsou 
vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a  rukou. Výška křesla je fixní. Poloha křesla je 
nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli, náhradní kolečko fixní bez brzdy

Free

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 41 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Křesla

Model MR1065
Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a  rukou. Výška křesla je fixní. Poloha křesla je 
nastavitelná pomocí plynové pružiny. Na rozdíl od modelu MR1068, tento model nezahrnuje 
opěrky na nohy.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli, náhradní kolečko fixní bez brzdy

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 41 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 cm
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Model MR1066

Křesla řady Sincro jsou vhodná pro všechny typy pacientů, díky výškově nastavitelným opěradlům 
hlavy a ruk. Křesla jsou vyrobena z materiálů, které slouží jako prevence dekubitů. Křesla jsou 
vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a  rukou. Výška křesla je fixní. Poloha křesla je 
nastavitelná pomocí plynové pružiny, ale pouze do polohy v ležmo.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli, náhradní kolečko fixní bez brzdy, držák 
na plynovou bombu

Sincro

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 32 kg

Šířka: 72 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Model MR1063
Křeslo má čtyři otočná kolečka, která umožňují lehčí manipulaci s  pacientem. Dále je možné 
mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy a  rukou. Výška křesla je fixní. Poloha křesla je 
nastavitelná pomocí plynové pružiny, ale pouze do polohy v ležmo. Na rozdíl od modelu MR1066, 
tento model nezahrnuje opěrky na nohy.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli, náhradní kolečko fixní bez brzdy, držák 
na plynovou bombu

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 32 kg

Šířka: 72 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Model MR1062
Křeslo nemá otočná kolečka. Dále je možná mechanicky nastavitelná poloha opěrátka hlavy 
a rukou. Výška křesla je fixní. Poloha křesla je nastavitelná pomocí plynové pružiny, ale pouze do 
polohy v ležmo. Na rozdíl od modelu MR1066, tento model nezahrnuje opěrky na nohy.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, chromový infuzní stojan, jídelní stolek + držák na jídelní 
stolek, držák na močový sáček, držák na papírovou roli, náhradní kolečko fixní bez brzdy, držák 
na plynovou bombu

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg Váha křesla: 32 kg

Šířka: 72 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Model AP4297

Křesla „New AP line“ jsou vyrobena tak, aby pacientovi přinesla co největší pohodlí a komfort. Křesla 
jsou vhodná pro domácí péči, pro převoz pacientů v různých zařízeních, ale jsou vhodná i jako 
křesla na odběr krve. Křesla jsou vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných 
materiálů.

Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška a poloha křesla je elektricky nastavitelná.

Příslušenství: 
infuzní stojan, ocelové umyvadélko, kryt na ochranu podpěrky nohou

New AP line

Délka: 81,8 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 105,4 cm Výška: 58,8 – 138,5 cm

Křesla
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Model AP4197
Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy a rukou. Výška a poloha křesla je elektricky nastavitelná.

Příslušenství: 
infuzní stojan, ocelové umyvadélko, kryt na ochranu podpěrky nohou, držák na papírovou roli, 
náhradní baterie

Délka: 110 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 83 cm Výška: 59 – 144 cm

Křesla
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Model AP1185
Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy, rukou a celého lůžka. Výška a poloha křesla je elektricky nastavitelná.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, infuzní stojan, kryt na ochranu podpěrky nohou, držák na 
papírovou roli

Délka: 95 – 174,5 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 75 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Model AP1180
Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy a rukou. Poloha křesla je nastavitelné pomocí plynové pružiny. Výška křesla 
je nastavitelná hydraulicky.

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, infuzní stojan, kryt na ochranu podpěrky nohou, držák na 
papírovou roli

Délka: 75 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 95 cm Výška: 127 cm

Křesla
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Model AP1164
Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy a rukou. Poloha křesla je nastavitelné pomocí plynové pružiny. Výška křesla 
je fixní. Na rozdíl od modelu MP1185 a MP1180, tento model nezahrnuje opěrky na nohy.

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 72 cm Výška: 123 cm

Křesla
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Model AP1160
Křeslo je vhodné na odběry krve nebo jako terapeutické. Dále je možná mechanicky nastavitelná 
poloha opěrátka hlavy a rukou. Poloha křesla je nastavitelné pomocí plynové pružiny, ale pouze do 
polohy ležmo. Výška křesla je fixní. Na rozdíl od modelu MP1185 a MP1180, tento model nezahrnuje 
opěrky na nohy.

Délka: 90 – 175 cm

Nosnost křesla: 175 kg

Šířka: 72 cm Výška: 123 cm

Příslušenství: 
opěrka hlavy, držák na infuzní stojan, infuzní stojan, kryt na ochranu podpěrky nohou, držák na 
papírovou roli, držák na plynovou bombu

Křesla
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Příslušenství ke křeslům
Ke křeslům je možné si doobjednat i různá příslušenství pro zlepšení pacientova pohodlí.

MZ1059 – Ergonomická opěrka 
hlavy

MZ5046 – opěrky na nohy

MZ5051 – náhradní kolečko s fixní 
výškou bez brzdy

MZ5163 – pravý držák na infuzní 
stojan (délka: 65,5/ šířka: 14,8 cm)

MZ1058 – Opěrka hlavy v barvě 
čalounění křesla

MZ5120 – držák na plynovou 
bombu

MZ5164 – levý držák na infuzní 
stojan (délka: 65,5/ šířka: 14,8 cm)

MZ5149 – chromový infuzní 
stojan (délka max 182/ délka min 
122 cm)

Křesla
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MZ1048 – držák na papírovou roli 
(délka: 65,5/šířka: 15,1 cm)

MZ5061 – jídelní stolek (délka: 69/
šířka: 60/výška: 15 cm)

AP4292 – kryt na ochranu 
podpěrky noh

AP4097P – držák na papírovou 
roli

AP4002 – baterie pro AP4197

MZ5066 – držák na jídelní stolek

MZ5062 – držák na močový 
sáček

AP4290 – ocelové umyvadélko 
(délka: 21,5/šířka: 16,5/výška: 2 cm)

AP4299 – infuzní stojan pro 
AP4295 a AP4297

Křesla



Nosítka
Slim a BS – Seatline – Seatline-Electric

Nosítka jsou vhodná pro transport pacientů v zařízeních, ale i v terénu. Nosítka jsou vyrobena z vysoce 

kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Nosítka
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Model BB1111

Nosítka Serie Slim a BS jsou vyrobena tak, aby byla pohodlná jak pacientům, tak i personálu. 
S nosítky se lehce manipuluje díky hydraulickým zařízením a plynovým pružinám. Nosítka jsou 
vyrobena z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů.

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou pouze část pod zády. 
Boční stěny jsou mobilní.

Serie Slim a BS

Délka: 213 cm Šířka: 83 cm

Nosnost: 250 kg

Výška: 56 – 88 cm

Nosítka
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Model BB1211

Model BSK1022

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády a stehny pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou i část pod 
lýtky, a to díky zarážecím zoubkům. Boční stěny jsou mobilní.

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády a stehny pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou i část pod 
lýtky, a to díky zarážecím zoubkům. Boční stěny jsou mobilní.

Délka: 213 cm

Délka: 204 cm

Šířka: 83 cm

Šířka: 80,5 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Výška: 56 – 88 cm

Výška: 53 – 90 cm

Nosítka
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Model BSK1222

Model BSK0011

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády a stehny pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou i část pod 
lýtky, a to díky zarážecím zoubkům. Boční stěny jsou mobilní. Tento model se od modelu BSK1022 
liší testem na Trendelenburg.

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou pouze část pod zády.

Délka: 204 cm

Délka: 204 cm

Šířka: 80,5 cm

Šířka: 70 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Výška: 53 – 90 cm

Výška: 53 – 90 cm

Nosítka
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Model BSK0411

Model BSK0005

Nosítka se ovládají pomocí hydrauliky a plynových pružin. Výška lůžka je nastavitelná hydraulicky, 
poloha pod zády pomocí plynové pružiny. Tato nosítka mají polohovatelnou pouze část pod zády. 
Tento model se od modelu BSK0411 liší testem na Trendelenburg.

Výška nosítek je fixní. Poloha pod zády je nastavitelná pomocí plynové pružiny.

Délka: 204 cm

Délka: 204 cm

Šířka: 70 cm

Šířka: 70 cm

Nosnost: 250 kg

Nosnost: 250 kg

Výška: 53 – 90 cm

Výška: 78 cm

Nosítka
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Model BSK0007
Výška nosítek je fixní. Poloha pod zády je nastavitelná pomocí plynové pružiny. Od modelu 
BSK0005 se liší odlišným mechanismem nastavení polohy pod zády.

Délka: 204 cm Šířka: 70 cm

Nosnost: 250 kg

Výška: 78 cm

Nosítka
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Model BT2400

Nosítka Seatline jsou vyrobena tak, aby byla pohodlná jak pacientům, tak i personálu. S nosítky 
se lehce manipuluje díky hydraulickým zařízením a plynovým pružinám. Nosítka jsou vyrobena 
z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů. Výhodou těchto nosítek je možnost 
z nich udělat pohodlné křeslo.

Výška a  poloha nosítek je nastavitelná pomocí hydraulického zařízení nebo pomocí plynové 
pružiny, pro jednodušší manipulaci.

Seatline

Délka: 215 cm Šířka: 80 cm

Nosnost: 250 kg

Výška: 65 – 99 cm

Nosítka
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Model BT2500

Nosítka Seatline-Electric jsou lepší linií nosítek Seatline. Byla vyvinuta pro ještě větší pohodlí 
a  komfort. S  nosítky se lehce manipuluje pomocí elektrického zařízení. Nosítka jsou vyrobena 
z vysoce kvalitních, odolných a lehce omyvatelných materiálů. Výhodou těchto nosítek je možnost 
z nich udělat pohodlné křeslo.

Výška a  poloha nosítek je nastavitelná pomocí elektrického ovládání, pro ještě jednodušší 
manipulaci.

Seatline-Electric

Délka: 215 cm Šířka: 80 cm

Nosnost: 250 kg

Výška: 64 – 99 cm

Nosítka



Dětské postýlky a jesličky

Pro Vaše zařízení nabízíme kvalitní dětské postýlky a jesličky, která jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, 

odolných, netoxických a lehce omyvatelných materiálů. Boční stěny lůžek jsou mobilní.

Pediatrie
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Model SL6020

Dětské postýlky jsou vyrobeny tak, aby se dítě cítilo spokojně a nedošlo k jeho úrazu. Boční stěny 
jsou vysoké 80,4 cm aby jej děti do 5let nemohly překonat. Postýlky jsou vyrobeny z  vysoce 
kvalitních, odolných, netoxických a lehce omyvatelných materiálů a jsou vhodné pro děti do 14let.

Postel je ovládána elektricky. Poloha lůžka je ovládána pomocí elektrického ovládání. Stěny u hlavy 
a noh dítěte je možné mechanicky oddělat. Boční stěny jsou mobilní pro lepší kontakt s dítětem. 
Stěny jsou průhledné pro lepší kontrolu dítěte.

Dětské postýlky

Délka: 162,5 cm Šířka: 86,4 cm Výška: 70,7 – 110,7 cm

Pediatrie
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Model SL6030
Postel je ovládána elektricky. Poloha lůžka je ovládána pomocí elektrického ovládání. Stěny u hlavy 
a noh dítěte je možné mechanicky oddělat. Boční stěny jsou mobilní pro lepší kontakt s dítětem. 
Boční stěny jsou mřížkované pro lepší kontrolu dítěte.

Délka: 162,5 cm Šířka: 86,4 cm Výška: 70,7 – 110,7 cm

Pediatrie
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Model SL2110

Model SL2100

Dětské jesličky jsou vyrobeny tak, aby se dítě cítilo spokojně a nedošlo k jeho úrazu. Jesličky jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných, netoxických a lehce omyvatelných materiálů.

Výšku jesliček je možné upravit mechanicky. Boční stěny jsou průhledné, což umožňuje neustálý 
dohled nad dítětem. Jesličky mají výkyvný podpěrný systém +13° nebo -13°.

Výška jesliček je fixní. Boční stěny jsou průhledné, což umožňuje neustálý dohled nad dítětem. 
Jesličky mají výkyvný podpěrný systém +13° nebo -13°.

Dětské jesličky

Délka: 79 cm

Délka: 78,6 cm

Šířka: 58,1 cm

Šířka: 53,3 cm

Výška: 92 – 119 cm

Výška: 88,2 cm

Pediatrie



Zdravotnické vozíky

Zdravotnické vozíky jsou vhodné nejen na přepravu léků a spotřebního materiálu, ale také na přepravu 

prádla a čistících prostředků. Vozíky jsou vyroben z vysoce odolného a snadno omyvatelného materiálu.

Saturino – Service-C

Zdravotnické vozíky



76

Zdravotnické vozíky řady Saturino jsou vhodné jak do ambulancí, ošetřoven tak i na operační sál. 
Tyto vozíky jsou vyrobeny z vysoce odolného polypropylenu.

Saturino

Model CP2000
Vozík je nazýván jako multifunkční, protože díky různému příslušenství se hodí do všech ambulancí. 
Vozík obsahuje šest zásuvek, do který je možné si pořídit různé rozdělovače. Vrchní část vozíku 
je prosklená, nad ní je umístěna police pro monitor a držáky na infuze a kabely. Boční strana je 
vybavena odpadkovým košem a držákem na kyslíkovou bombu.

Délka: 92 cm Šířka: 55 cm Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP1005

Model CP1015

Vozík je používán pro úschovu léčiv na ošetřovnách. Vozík obsahuje jednu zásuvku, jednu velkou 
skříňku a  poličku. Nad vozíkem je umístěna police pro monitor. Boční strany jsou vybaveny 
odpadkovým košem, boxem na odložení chirurgického nářadí, držákem na medibox a otočným 
umyvadlem z nerezové oceli.

Vozík je používán pro úschovu léčiv na ošetřovnách. Vozík obsahuje sedm zásuvek a jednu menší 
skříňku. Nad vozíkem je umístěna police na různé chirurgické nástroje a  spotřební materiál. 
Boční strany jsou vybaveny poličkou na infuzní pumpu nebo aspirátor, držákem na medibox 
a odpadkovým košem.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP1020

Model CP1025

Vozík je používán v ambulanci urgentního příjmu. Vozík obsahuje pět zásuvek. Nad vozíkem je 
umístěna police pro monitor a držáky na infuze/kabely plus lampička. Boční strany jsou vybaveny 
poličkou na infuzní pumpu nebo aspirátor, držák na medibox a kyslíkovou bombu, odpadkový 
koš. Zadní strana je vybavena sklápěcí deskou na přístroj či příslušenství, dále nádobou na sondy.

Vozík je používán v  ambulanci hematologie nebo jako úschovna léčiv. Vozík obsahuje jednu 
velkou skříňku, v které mohou být umístěny zásuvky v podobě košíků, nebo nerezové umyvadlo. 
Boční strany jsou vybaveny poličkou na infuzní pumpu nebo aspirátor, držákem na medibox 
a odpadkovým košem.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP1030

Model CP0001

Vozík je používán v ambulanci kde se provádí endoskopie. Vozík obsahuje pět větších zásuvek 
s  nastavitelnými přepážkami. Boční strany jsou vybaveny kontejnery pro sondy, odpadkovým 
košem a držákem na medibox.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje šest menších zásuvek a dvě velké zásuvky. 
Vrchní deska je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP0002

Model CP0004

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje čtyři menší zásuvky a tři větší zásuvky. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje dvě věší zásuvky a jednu velkou skříňku. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP0006

Model CP0007

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje sedm menších zásuvek a jednu malou 
skříňkou. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje čtyři malé zásuvky a jednu velkou skříňku 
s třídičem. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP0009

Model CP0014

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje čtyři malé zásuvky a jednu velkou skříňku. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje pět malých zásuvek a pět malých poliček. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP0016

Model CP0017

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje pět malých zásuvek, jednu velkou zásuvku 
a jednu malou skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje tři malé zásuvky, dvě velké zásuvky 
a jednu malou skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP0019

Model CP0023

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje tři malé zásuvky, jednu velkou zásuvku, 
jednu velkou poličku a jednu malou skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje tři velké zásuvky a  dvě velké poličky. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP0024

Model CP0029

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje jednu velkou zásuvku, jednu velkou 
poličku a jednu velkou skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje čtrnácti místný pořadník na dvou velkých 
poličkách. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP0031

Model CP0032

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje tři malé zásuvky, dvě velké zásuvky a dvě 
menší poličky. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje čtyři velké zásuvky a jednu velkou poličku. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP0051

Model CP0053

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje sedm malých zásuvek a  jednu malou 
skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje deset malých zásuvek. Vrchní část je 
opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 180 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CP0054

Model CP0056

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje pět malých zásuvek, jednu velkou zásuvku 
a jednu malou poličku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje tři malé zásuvky, jednu velkou poličku 
a jednu malou skříňku. Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnícké vozíky



89

Model CP0073
Vozík je používán ve všech ambulancích. Vozík obsahuje dvě velké zásuvky a  tři velké poličky. 
Vrchní část je opatřena třemi zábranami.

Délka: 92 cm Šířka: 55 cm Výška: 180 cm

Zdravotnické vozíky
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Servisní vozíky řady Service-C jsou vhodné pro přepravu nejen léčiv, spotřebního materiálu, ale 
i prádla a pomůcek. Vozíky jsou vyrobeny z vysoce odolné nerezové a chromové oceli s plastovými 
komponentami. Tyto vozíky jsou dobře omyvatelné a chráněné proti korozi.

Service-C

Model CP1035
Vozík je vhodný pro úschovu léčiv na ošetřovnách, popř. uložení monitorovacího přístroje. Vozík 
obsahuje dvě malé zásuvky, jednu velkou zásuvku a  jednu velkou skříňku. Boční strany jsou 
vybaveny umyvadlem z nerezové oceli a odpadkovým košem. Horní část vozíku je vybavena policí 
na monitorovací přístroje.

Délka: 92 cm Šířka: 55 cm Výška: 180 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CP1040

Model CP1000

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla, je vhodný i pro přepravu těžších předmětů. 
Vozík obsahuje jednu velkou skříňku s vnitřními policemi na posuvných kolejnicích. Boční strany 
jsou vybaveny podpěrami na pytle se špinavým/čistým prádlem s víkem.

Vozík je vhodný jako úložný prostor v ambulancích. Vozík obsahuje jednu velkou zásuvku a dvě 
velké poličky. Boční strany jsou vybaveny držáky na medibox a odpadkový koš.

Délka: 92 cm

Délka: 92 cm

Šířka: 55 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 100 cm

Výška: 100 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9014

Model CA9016

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla. Vozík je konstruován na jeden pytel na 
prádlo.

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla. Vozík je konstruován na dva pytle na 
prádlo.

Délka: 35 cm

Délka: 70 cm

Šířka: 35 cm

Šířka: 35 cm

Výška: 102 cm

Výška: 102 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CA9024

Model CA9026

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla. Vozík je konstruován na jeden pytel na 
prádlo. Pytel je v balení s vozíkem.

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla. Vozík je konstruován na dva pytle na 
prádlo. Pytle jsou v balení s vozíkem.

Délka: 52 cm

Délka: 107 cm

Šířka: 52 cm

Šířka: 52 cm

Výška: 111 cm

Výška: 111 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9010

Model CA9030

Vozík je vhodný pro přepravu špinavého/čistého prádla, desinfekčních přípravků aj. Vozík je 
konstruován na jeden pytel na prádlo (pytel je v balení s vozíkem). A dále obsahuje tři velké poličky.

Vozík je vhodný pro přepravu zdravotnických přístrojů. Vozík obsahuje dvě police.

Délka: 52 cm

Délka: 65 cm

Šířka: 110 cm

Šířka: 40 cm

Výška: 111 cm

Výška: 118 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CA9032

Model CA9034

Vozík je vhodný pro přepravu zdravotnických přístrojů. Vozík obsahuje tři police.

Vozík je vhodný na přepravu přístrojů, spotřebního materiálu, čistého prádla nebo jídel. Vozík 
obsahuje tři velké police.

Délka: 65 cm

Délka: 60 – 71 cm

Šířka: 40 cm

Šířka: 40 cm

Výška: 188 cm

Výška: 82 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9036

Model CA9038

Vozík je vhodný na přepravu přístrojů, spotřebního materiálu, čistého prádla nebo jídel. Vozík 
obsahuje tři velké police. Konstrukce je vyrobena z pochromované oceli.

Vozík je vhodný na přepravu přístrojů, spotřebního materiálu, čistého prádla nebo jídel. Vozík 
obsahuje dvě velké police.

Délka: : 60 – 71 cm

Délka: : 60 – 71 cm

Šířka: 40 cm

Šířka: 40 cm

Výška: 82 cm

Výška: 82 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CA9046

Model CA9052

Vozík je vhodný na přepravu přístrojů, spotřebního materiálu, čistého prádla nebo jídel. Vozík 
obsahuje dvě velké police.

Vozík je vhodný na přepravu přístrojů, spotřebního materiálu, čistého prádla nebo jídel. Vozík 
obsahuje dvě velké police. Konstrukce je vyrobena z pochromované oceli.

Délka: 80 – 92 cm

Délka: 80 – 92 cm

Šířka: 50 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 82 cm

Výška: 82 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9044

Model CA9028

Vozík je vhodný na přepravu chirurgických nástrojů a spotřebního materiálu. Vozík obsahuje dvě 
velké odnímatelné police z oceli.

Vozík je vhodný na přepravu chirurgických nástrojů a spotřebního materiálu. Vozík obsahuje tři 
velké police z oceli.

Délka: : 60 – 71 cm

Délka: : 60 cm

Šířka: 40 cm

Šířka: 110 cm

Výška: 82 cm

Výška: 111 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CA9056

Model CA9058

Vozík je vhodný na přepravu chirurgických nástrojů a spotřebního materiálu. Vozík obsahuje dvě 
velké odnímatelné police z oceli.

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje dvě malé zásuvky a jednu velkou polici.

Délka: 80 – 92 cm

Délka: 80 – 92 cm

Šířka: 50 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 87 cm

Výška: 87 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9060

Model CA9062

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje jednu malou zásuvku, jednu malou skříňku a jednu malou poličku.

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje čtyři malé zásuvky a jednu malou poličku.

Délka: : 80 – 92 cm

Délka: : 80 – 92 cm

Šířka: 50 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 87 cm

Výška: 87 cm

Zdravotnícké vozíky
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Model CA9064

Model CA9068

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje dvě malé zásuvky a dvě malé skříňky.

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje osm malých zásuvek.

Délka: 80 – 92 cm

Délka: 80 cm

Šířka: 50 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 87 cm

Výška: 87 cm

Zdravotnické vozíky
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Model CA9066

Model CA9070

Vozík je vhodný pro přepravu chirurgických nástrojů, spotřebního materiálu i jako úložiště. Vozík 
obsahuje pět malých zásuvek a jednu malou skříňku.

Vozík je vhodný do ambulancí a na operační sály. Vozík obsahuje čtyři malé zásuvky, jednu poličku, 
nerezovou odnímatelnou nádobu, otočnou ocelovou vaničku a stojan na láhve.

Délka: : 80 – 92 cm

Délka: : 80 – 92 cm

Šířka: 50 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 87 cm

Výška: 87 cm

Zdravotnícké vozíky



Příslušenství do ambulancí

Nabídka příslušenství do ambulancí zahrnuje výškoměry, odpadkové koše, schůdky, držáky na infuze, 

zástěny, světla a speciální židličky. Všechny tyto produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 

a odolných materiálů.

Příslušenství
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Výškoměr AB0711

Mechanická váha AB0756

Výškoměr má stabilní patku tzv. „nonslip“. Bezpečnostní zatížení je 200 kg. Výškoměr je nastavitelný 
od 60 cm do 200 cm a má posuvný jazýček.

Mechanická váha má hodinový displej a její bezpečnostní zatížení je 140 kg.

Délka: 29 cm

Délka: 36 cm

Šířka: 46 cm

Šířka: 62,8 cm

Výška: 145 cm

Výška: 100 cm

Příslušenství



105

Odpadkový koš AC1008

Odpadkový koš AC1014

Odpadkový koš má vnější obal z  nerezové oceli a  vnitřní kbelík z  vysoce odolného plastu. 
Odpadkový koš se otevírá pomocí pedálu.

Odpadkový koš má vnější obal z  nerezové oceli a  vnitřní kbelík z  vysoce odolného plastu. 
Odpadkový koš se otevírá pomocí pedálu.

Výška: 25 cm

Výška: 29,3 cm

Průměr: 39,5 cm

Průměr: 44,7 cm

Objem: 12 litrů

Objem: 20 litrů

Příslušenství
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Schůdek AH0350

Dvojschůdek AH0352

Konstrukce schůdku je vyrobena z  oceli, deska schůdku je vyrobena z  PVC a  protiskluzového 
materiálu.

Konstrukce schůdku je vyrobena z  oceli, deska schůdku je vyrobena z  PVC a  protiskluzového 
materiálu.

Délka: 40 cm

Délka: 40 cm

Šířka: 20 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 18 cm

Výška: 36 cm

Příslušenství
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Držák na infuze AH0396B

Držák na infuze AH0396BG

Konstrukce držáku na infuze je z oceli a obsahuje dva háčky na infuze. Držák na infuzi je mobilní 
díky pěti kolečkám.

Konstrukce držáku na infuze je z oceli a obsahuje čtyři háčky na infuze. Držák na infuzi je mobilní 
díky pěti kolečkám.

Průměr: 58 cm

Průměr: 58 cm

Výška: 135 – 200 cm

Výška: 135 – 200 cm

Příslušenství
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Držák na infuze AH0397

Držák na infuze AH0397B

Konstrukce držáku na infuze je z oceli, obsahuje dva háčky na infuze a dva háčky na infuzní pumpy. 
Držák na infuzi je mobilní díky pěti kolečkám.

Konstrukce držáku na infuze je z  oceli, obsahuje čtyři háčky na infuze a  dva háčky na infuzní 
pumpy. Držák na infuzi je mobilní díky pěti kolečkám.

Průměr: 58 cm

Průměr: 58 cm

Výška: 135 – 200 cm

Výška: 135 – 200 cm

Příslušenství
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Zástěna AH0393

Zástěna AZ0393

Zástěna je nepojízdná, konstrukce zástěny je z oceli a závěsy z omyvatelného plastového materiálu. 
Zástěna stojí na šesti nožičkách.

Zástěna je pojízdná, konstrukce zástěny je z oceli a závěsy z omyvatelného plastového materiálu.

Délka: 195 cm

Délka: 195 cm

Výška: 185 cm

Výška: 185 cm

Příslušenství
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Zástěna AZ0394

Nízká stolička MS1184

Zástěna je nepojízdná, konstrukce zástěny je z oceli a závěsy z omyvatelného plastového materiálu. 
Zástěna stojí na osmi nožičkách.

Nízká stolička je vhodná do ambulancí, ordinací a  laboratoří. Stolička je polstrovaná a potažená 
snadno omyvatelnou tkaninou. Stolička je mobilní díky pěti kolečkám.

Délka: 195 cm

Průměr: 35 cm

Výška: 185 cm

Výška: 45 – 55 cm

Příslušenství
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Nízká stolička MS3042

Nízká židlička MS3044

Nízká stolička je vhodná do ambulancí, ordinací a laboratoří. Stolička je vyrobena z lehké slitiny a je 
nepojízdná.

Nízká stolička je vhodná do ambulancí, ordinací a laboratoří. Stolička je vyrobena z lehké slitiny a je 
pojízdná.

Průměr: 36 cm

Výška: 53 – 66 cm

Délka: 48 cm

Šířka: 48 cm

Výška: 45 – 55 cm

Příslušenství
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Laboratorní židlička MS5000

Laboratorní židlička MS5010

Laboratorní židlička je vhodná nejen do laboratoře, ale i  do ambulancí a  ordinací. Stolička je 
polstrovaná a potažena snadno omyvatelnou tkaninou. Výšky opěrátka a židličky jsou nastavitelné.

Laboratorní židlička je vhodná nejen do laboratoře, ale i  do ambulancí a  ordinací. Stolička má 
kovové sedadlo potažené plastem. Židlička je mobilní díky pěti kolečkám.

Délka: 48 cm

Délka: 48 cm

Šířka: 48 cm

Šířka: 48 cm

Výška: 45 – 55 cm

Výška: 45 – 55 cm

Příslušenství
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Židlička s opěrkami pro nohy MS5182

Zdravotnické světlo QA0130

Židlička s opěrkami pro nohy je vhodná do laboratoře. Židlička je polstrovaná a má opěrky na nohy.

Zdravotnické světlo má ocelovou konstrukci a je pojízdné. Má 55‘000 luxů, LED technologii, teplotu 
barev 4 500 K, asimilovaný výkon 30 W. Světlo svítí infračerveně (bez tepelného vyzařování).

Průměr: 35 cm

Výška: 60 – 80 cm

Délka: 136 cm

Šířka: 48 cm

Výška: 175 cm

Příslušenství



Skříně do ambulancí a ordinací

Do Vašich ordinací a ambulancí nabízíme zdravotnické skříně různých velikostí a tvarů. Skříně jsou 

vyrobeny z vysoce odolných materiálů, které jsou snadno omyvatelné. Skříně mají různý počet poliček 

a úložných prostorů, aby co nejvíce vyhovovaly Vašim potřebám.

Skříně
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Model AA1205

Model AA2220

Skříň obsahuje čtyři nastavitelné police z  oceli. Dveře jsou vyrobeny z  dřevotřískové desky. 
Konstrukce skříně je z vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými 
barvami.

Skříň obsahuje čtyři nastavitelné police z  oceli. Dveře jsou vyrobeny z  dřevotřískové desky. 
Konstrukce skříně je z vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými 
barvami.

Délka: 90 cm

Délka: 100 cm

Šířka: 49 cm

Šířka: 67 cm

Výška: 195 cm

Výška: 195 cm

Skříně
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Model AA2222

Model AA2230

Skříň obsahuje pět nastavitelných polic z oceli. Dveře jsou vyrobeny z dřevotřískové desky a  je 
možné na dveře přidělat 10 + 10 uzavíratelných kontejnerů z průhledného plexiskla. Dveře jsou 
vyrobeny z  dřevotřískové desky. Konstrukce skříně je z  vysoce odolného ocelového plechu 
ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Skříň obsahuje pět nastavitelných polic z oceli. Dveře jsou vyrobeny z dřevotřískové desky a  je 
možné na dveře přidělat 20 + 20 uzavíratelných kontejnerů z  průhledného plexiskla. Dveře 
jsou vyrobeny z dřevotřískové desky. Konstrukce skříně je z vysoce odolného ocelového plechu 
ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Délka: 100 cm

Délka: 100 cm

Šířka: 67 cm

Šířka: 67 cm

Výška: 195 cm

Výška: 195 cm

Skříně
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Model AA2235

Model AA1212

Skříň obsahuje pět nastavitelných polic z oceli. Dveře jsou vyrobeny z dřevotřískové desky a  je 
možné na dveře přidělat 20 + 20 uzavíratelných kontejnerů z  průhledného plexiskla. Dveře 
jsou vyrobeny z dřevotřískové desky. Konstrukce skříně je z vysoce odolného ocelového plechu 
ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Skříň obsahuje vrchní část, která je prosklená a obsahuje tři police z ocelového plechu. Spodní 
část má dvířka vyrobena z dřevotřískové desky a obsahuje jednu nastavitelnou polici z ocelového 
plechu. Konstrukce skříně je z  vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými 
práškovými barvami.

Délka: 100 cm

Délka: 90 cm

Šířka: 67 cm

Šířka: 48 cm

Výška: 195 cm

Výška: 195 cm

Skříně
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Model AA1213
Skříň obsahuje vrchní část, která je prosklená a obsahuje tři police z ocelového plechu. Spodní 
část obsahuje šest malých zásuvek z dřevotřískové desky. Konstrukce skříně je z vysoce odolného 
ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Délka: 90 cm Šířka: 48 cm Výška: 195 cm

Model AA1214
Skříň obsahuje vrchní část, která je prosklená a obsahuje tři police z ocelového plechu. Spodní 
část obsahuje tři malé zásuvky a jednu malou skříňku z dřevotřískové desky. Konstrukce skříně je 
z vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Délka: 90 cm Šířka: 48 cm Výška: 195 cm

Skříně
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Model AA1211

Model AA1210

Skříň má prosklené dveře a  obsahuje čtyři nastavitelné police z  ocelového plechu. Konstrukce 
skříně je z vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Skříň má prosklené dveře a  obsahuje čtyři nastavitelné police z  ocelového plechu. Konstrukce 
skříně je z vysoce odolného ocelového plechu ošetřeného epoxidovými práškovými barvami.

Délka: 90 cm

Délka: 60 cm

Šířka: 48 cm

Šířka: 48 cm

Výška: 195 cm

Výška: 195 cm

Skříně



Vzorkovníky
Zdravotnická lůžka – Noční stolky

Vzorkovník
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U modelů Theorema jsou možná následující
barevná provedení:

U modelů Virgo – Virgo slim jsou možná následující 
barevná provedení:

Barva samolepky

Základní linie (standard):

Barva lamina

Zdravotnická lůžka

Vzorkovník
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Základní linie (standard):

Dřevěné provedení (standard):

Dynamická linie (extra):

Vzorkovník
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U modelů Flexo jsou možná následující 
barevná provedení:

Blu Faenza - 0593

Arancio Tagete - 0699 Rosso Oriente - 0571

Verde Laguna - 0624

Azzurro Polare - 0264Giallo Miele - 0530

Giallo Altamira - 0670 Giallo Colorado - 0523

Vzorkovník
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Vzorkovník

U modelů Vega jsou možná následující 
barevná provedení:
Základní linie (standard):

Dřevěné provedení (standard):

Dynamická linie (extra):
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Vzorkovník

U modelů Copernico jsou možná následující 
barevná provedení:

Noční stolky
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Vzorkovník

U modelů Double jsou možná následující 
barevná provedení:
Základní linie (standard):

Dřevěné provedení (standard):

Dynamická linie (extra):
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Model 10.64/E

Model 10.70E

Základní model zdravotnické postele, který je ovládán mechanicky. Kostra 
postele je zhotovena z vysoce odolné oceli, potažené barvou, která kostru chrání 
proti korozi. Bočnice jsou vyrobeny z lamina. Nemá nastavitelnou výšku.

Model 10.70E má elektrické ovládání polohy lůžka, výška nastavitelná není. 
Kostra postele je zhotovena z vysoce odolné oceli, potažené barvou, která kostru 
chrání proti korozi. Bočnice jsou vyrobeny z lamina.

Délka: 203 cm

Délka: 206 cm

Šířka: 90 cm

Šířka: 90 cm

Nosnost: 170 kg

Nosnost: 175 kg

Výška: 45 cm

Výška: 45 cm

Zdravotnická lůžka
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Model 10.72EN
Model 10.72EN má elektrické ovládání, jak polohy lůžka, tak i výšku. Kostra 
postele je zhotovena z vysoce odolné oceli, potažené barvou, která kostru chrání 
proti korozi. Bočnice jsou vyrobeny z lamina.

Délka: 201 cm Šířka: 90 cm

Nosnost: 175 kg

Výška: 32 – 74 (42 – 84) cm

Zdravotnická lůžka
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Příslušenství

Hrazda přidělaná k lůžku

Samostatná hrazda

Hrazda je vyrobena z vysoce odolné oceli.

Hrazda je vyrobena z vysoce odolné oceli.

Šířka: 78 cm

Šířka: 83 cm

Délka: 86 cm

Výška: 145 cm

Výška: 195 cm
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Příslušenství

Bočnice k lůžku
Bočnice je vyrobena z vysoce odolné oceli.

Výška: 44 cm Délka: 194 – 211 cm
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Model 10.88N
Elektrické lůžko se 4 otočnými koly Ø 75 mm a s brzdou. Dřevěné komponenty 
jsou z masivního bukového dřeva. Všechny komponenty použité pro 
výrobu lůžka a konečnou úpravu jsou atoxické a biokompatibilní. Možnost 
Trendelenburgu a zpětného Trendelenburgova pohybu. Výšku postele je možné 
nastavit elektricky.

Délka: 217 cm Šířka: 104 cm

Nosnost: 230 kg

Výška: 23 + 45h cm

Zdravotnická lůžka



132

Model 10.72ENT
Všechny komponenty použité pro výrobu lůžka a konečnou úpravu jsou 
atoxické a biokompatibilní. Dřevěné komponenty jsou z masivního bukového 
dřeva. Možnost k lůžku přidělat otočná kola Ø 125 mm a s brzdou. Možnost 
Trendelenburgu a zpětného Trendelenburgova pohybu. Výšku postele je možné 
nastavit elektricky.

Délka: 217 cm Šířka: 104 cm

Nosnost: 230 kg

Výška: 40 + 45h cm

Zdravotnická lůžka


