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Lůžka
Příslušenství k lůžkům Linet 
Matrace
Dětská lůžka
Přebalovací pulty
Porodní stůl
Speciální lehátka
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Transportní lehátka
Vyšetřovací lehátka
Noční stolky
Skříně otevřené
Skříně s dveřmi
Zásuvky a registratury
Skříně s prosklenými dveřmi
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Šatní skříně
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Registrační skříně
Kovové kartotéky
Pracovní linky do ordinace
Dřezy a vodovodní baterie
Resuscitační vozíky
Vozíky na sběr prádla
Mobiliář
Speciální sedací nábytek
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Poskytujeme kvalitní a bezpečné 
výrobky odpovídající nejpřísnějším 
hygienickým a technickým normám. 
Kromě nábytku do nemocničních 
pokojů nabízíme i speciální nábytek 
a pracovní linky do ordinace. Jednotná 
záruční doba na náš nábytek je 5 let. 
V naší nabídce jsou také výrobky 
LINET, a to především lůžka 
s příslušenstvím, matrace a noční 
stolky. Samozřejmostí jsou i servisní 
služby výrobků LINET.
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Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou 
vyjímatelnými plastovými kryty.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR 
polohy, zdvihu ložné plochy.
Sklopné 3/4 kovové postranice s ergonomickou aretací svrchu.
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými 
dekory.
Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®, autokontura.
Kolečka 4x 150 mm, centrálně zabrzditelná.
Mini ACP ovládací panel na nožním čele se zámky poloh a tlačítky 
poloh CPR, TR, ATR, s bezpečnostním GO tlačítkem.
Pacientský ruční ovladač s LED světlem.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.
Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá.

Šířka x délka lůžka (včetně postranic)

Výška postranic nad ložnou plochou

Elektrické výškové nastavení lůžka

Autoregrese zádového a steh. dílu

Doporučené rozměry matrace

Bezpečné pracovní zatížení lůžka 
(s baterií)

Prodloužení lůžka (volitelné) 

Elektricky nastavitelný zádový díl

Elektricky nastavitelný stehenní díl

Elektrický náklon TR / ATR

995 x 2180 mm

380 mm

395 – 770 mm 

100+60 mm

900 x 2000 x 140 mm 

250 kg

150 mm

0–70°

0–34°

15° / 15°

[Eleganza 1]Cena na vyžádání

Lůžko s ložnou plochou Ergoframe®

Běžné lůžko

LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRAME®
Při polohování zádového a stehenního dílu dochází
k odsunu těchto dílů, a tím ke zvětšení prostoru 
v pánvové oblasti až o 160 mm.

Tlak v pánvové oblasti se snižuje – menší riziko vzniku 
dekubitů. 

KARDIACKÉ KŘESLO
Poloha Kardiacké křeslo je nastavitelná stisknutím 
jediného tlačítka a pomáhá optimalizovat výkon plic 
i oběhové soustavy.

VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu barvy výplní čel
a postranic je nutné ke kódu 
přiřadit příslušný odstín.

*  Tento vzorník je univerzální 
  pro všechna zdravotnická lůžka
  LINET (strana 122–133).
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SKUTEČNÁ PODPORA MOBILIZACE 
Díky unikátnímu 3D madlu a integrovanému tlačítku 
Mobilift®získává pacient jistotu při vstávání, urychluje 
se jeho samostatnost a zdravotnímu personálu je 
usnadněna namáhavá práce. 

PODSVÍCENÝ ÚHLOMĚR integrovaný do postranice 
zobrazuje náklon zádového dílu a indikuje bezpečnou 
polohu lůžka v nejnižší výšce.

MENŠÍ NÁROKY NA PROSTOR
Velmi častým jevem je 
minimalizace prostoru 
v nemocničních pokojích.
Stolek a křeslo tmusí být místěny
co nejblíže lůžka, tak aby pacient 
měl vše potřebné v dosahu. 
Proto je pro sklopení postranic 
zapotřebí pouze 6,5 cm vedle 
lůžka.

Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou na dvou
teleskopických sloupcích. Ložná plocha z vyjímatelných plastových 
krytů.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR
polohy, zdvihu ložné plochy.
Čtyři dělené plastové postranice s funkcí Soft Drop (tlumení spuštění
postranice plynovou pružinou) chránící pacienta před pádem podél 
celé ložné plochy.
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými 
dekory.
Antidekubitní funkce: autoregrese zádového dílu, autokontura.
Centrální ovládací panel s GO tlačítkem, zámky poloh 
a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo.
Pacientský ruční ovladač s LED světlem.
Všechny ovladače vybavené funkcí Automatické pozastavení 
zádového dílu v úhlu 30° – tato funkce řeší jeden ze základních 
standardů zdravotnické péče definovaných JCI.
Mobilizační tlačítko Mobilift integrované do hlavové postranice.
Podsvícený úhloměr indikující bezpečnou – nejnižší – polohu lůžka.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.
Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná.
Barva konstukce RAL 9002 světle šedá.

Šířka x délka lůžka (včetně postranic)

Elektrický náklon TR / ATR

Elektrické výškové nastavení lůžka

Výška postranic nad ložnou plochou

Doporučené rozměry matrace

Autoregrese zádového dílu

Prodloužení lůžka  

Elektricky nastavitelný zádový díl

Elektricky nastavitelný stehenní díl

Elektricky nastavitelný lýtkový díl

995 x 2230 mm

16° / 16°

395 – 775 mm 

400 mm

900 x 2000 mm 

110 mm

310 mm

0–70°

0–34°

0–21°

Bezpečné pracovní zatížení lůžka 250 kg

[Eleganza 2]Cena na vyžádání
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Elektricky polohovatelné lůžko s oboustranným laterálním náklonem. 
Čtyřdílná ložná plocha na třech teleskopických sloupcích. Ložná 
plocha z vyjímatelných kovových lamel.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR
polohy, laterálního náklonu a zdvihu ložné plochy.
Sklopné 3/4 kovové postranice s ergonomickou aretací svrchu.
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými 
dekory.
Antidekubitní funkce: autoregrese zádového dílu, autokontura.
Centrální ovládací panel s bezpečnostním GO tlačítkem, zámky poloh 
a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo, Vyšetřovací,
Mobilizační.
Pacientský ruční ovladač s LED světlem.
Nožní ovladače pro nastavení výšky ložné plochy, jako i ovládání 
laterálního náklonu – volné ruce – lepší přístup a manipulace 
s pacientem.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.
Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná.
Barva konstukce RAL 9002 světle šedá.

Sloupové jednotky = vynikající stabilita a pevnost lůžka.

Šířka x délka lůžka (včetně postranic)

Autoregrese zádového dílu

Elektrické výškové nastavení lůžka

Bezpečné pracovní zatížení lůžka

Doporučené rozměry matrace

Integrované prodloužení ložné plochy

Elektrický laterální náklon

Elektricky nastavitelný zádový díl

Elektricky nastavitelný stehenní díl

Elektrický náklon TR / ATR

985 x 2190 mm

110 mm

430 – 810 mm 

200 kg

860 x 2000 mm 

120 mm

+15°/-15°

0–60°

0–46°

+16°/-16°

[Latera Acute]Cena na vyžádání

VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu barvy výplní čel
a postranic je nutné ke kódu 
přiřadit příslušný odstín.

*  Tento vzorník je univerzální 
  pro všechna zdravotnická lůžka
  LINET (strana 122–133).
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LATERÁLNÍ NÁKLON ulehčuje vykonávání 
každodenních ošetřovatelských úkonů (výměna
prádla, hygiena pacienta, ošetřování ran).

BRZDOVÝ PEDÁL

NOŽNÍ OVLADAČE
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KARDIO POLOHA nastavitelná stiskem jednoho
tlačítka pomáhá zvyšovat vitální kapacitu plic
a zlepšovat výměnu plynů.

INTEGROVANÉ VÁHY zobrazují aktuální hmotnost, 
jako i její změny.

RTG VYŠETŘENÍ A C-RAMENO
RTG transparentní ložná plocha umožňuje rutinní 
vyšetření plic mobilním RTG přístrojem i C-ramenem.

Elektricky polohovatelné lůžko určené pro intenzivní péči.

Čtyřdílná ložná plocha na 2 teleskopických sloupcích. Díky jejich 
ergonomickému umístění umožňuje lůžko plynulé snímání C-ramenem 
od hlavy až po pánev pacienta. 
Ložná plocha umožňuje RTG vyšetření přímo na lůžku.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR 
polohy a zdvihu ložné plochy. 
Integrované váhy umožňují vážení pacienta bez nutnosti opuštění
lůžka, zobrazují aktuální hmotnost pacienta, jako i její změny. 
Dělené plastové postranice s integrovanými pacientskými ovladači. 
Centrální ovládací panel s bezpečnostním GO tlačítkem, zámky 
poloh a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo,
Vyšetřovací, Mobilizační. 
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými 
dekory. 
Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®, autokontura. 
Bed Exit Alarm – alarm opuštění lůžka pacientem. 
Zálohová baterie umožňující polohování např. při transportu pacienta. 
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.
Postranní držáky na drobné příslušenství (koš na bažanta, sáčku 
na moč apod.)
Možnost přidání nožního dílu postranic – Protectoru – pacient je tak 
chráněný před pádem podél celé ložné plochy. 
Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná. 
Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá. 

Široké možnosti volitelných vlastností: i-Brake (automatické 
zabrždění lůžka po připojení lůžka do elektrické sítě); nožní ovladače 
pro výškové nastavení lůžka; mobilizační madla Mobi Lift; páté 
kolečko lůžka pro snadnější jízdu. 

[Latera Acute]Cena na vyžádání

Šířka x délka lůžka (postranice nahoře)

Elektrický náklon TR / ATR

Výškové nastavení lůžka

Výška postranic nad ložnou plochou

Doporučené rozměry matrace

Maximální výška matrace

Prodloužení / zkrácení ložné plochy

Elektricky nastavitelný zádový díl

Elektricky nastavitelný stehenní díl

985 x 2190 mm

+13°/-13°

410 – 790 mm 

450 mm

860 x 2080 mm 

230 mm 

+70/+170 mm

0–70°

0–30°

Autoregrese zádového a steh. dílu

Bezpečné pracovní zatížení lůžka 

Hmotnost lůžka (v základní výbavě)

Držák RTG kazety pro kazetu

100 + 60 mm

250 kg

138 kg

350 x 430 mm
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Čtyřdílná ložná plocha na 3 teleskopických sloupcích.
Zádový, stehenní a lýtkový díl, polohované elektromotorem.
Zdvih a náklon (TR/ATR) ložné plochy pomocí elektromotoru.
Oboustranný laterální náklon +/- 30° nastavovaný pomocí elektromo-
toru.  

Integrované váhy zobrazující aktuální hmotnost pacienta, jako 
i její změny v čase, s automatickým ukládáním naměřených 
hodnot.

Ložná plocha s boční vkládanou RTG kazetou – umožňuje RTG 
vyšetření přímo na lůžku, jako i plynulé snímkování C-ramenem 
v oblasti hlavy až pánve. 

Automatická laterální terapie – periodicky opakovaný cyklus 
laterálních náklonů, který ulehčuje plicní odsávání a prevenci 
pneumónie a atelektázy. 

Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe (dvojitá autoregrese), 
autokontura, laterální náklon. 
Dělené plastové odklopné postranice s integrovanými pacientskými
ovladači. 
Dotykový LCD ovládací panel v hlavové postranici, se zámky 
jednotlivých poloh. 
Nožní ovladače pro výškové nastavení ložné plochy a laterální náklon.
Předprogramované polohy: CPR, Ortopnoické křeslo, Mobilizační 
poloha, 30° HOB. 

[Multicare]Cena na vyžádání

Šířka x délka lůžka 

Elektrický náklon TR / ATR

Elektrické výškové nastavení lůžka

Elektrický laterální náklon

Doporučené rozměry matrace

Maximální výška matrace

Elektrické prodloužení ložné plochy

Elektricky nastavitelný zádový díl

Elektricky nastavitelný stehenní díl

1050 x 2150 mm

+13°/-16°

440 – 820 mm 

+30°/-30°

860 x 2080 mm 

230 mm 

220 mm

0–70°

0–35°

Bezpečné pracovní zatížení lůžka 

Výška postranic nad ložnou plochou

250 kg

450 mm

FUNKCE ORTOPNOICKÉ KŘESLO pomáhá 
optimalizovat výkon plic a zvyšuje komfort pacienta 
v poloze v sedě.

AUTOMATICKÝ LATERÁLNÍ NÁKLON je účinná 
metoda prevence ventilátorové pneumonie, 
usnadňuje plicní odsávání fyzicky nenáročným 
způsobem, bezpečným pro sestru i pro pacienta. 
Usnadňuje přetočení pacienta na bok při rutinních 
ošetřovatelských úkonech. Výměnu lůžkovin, hygienu 
a ošetřování ran lze vykonávat s minimálním rizikem 
poranění zad.

PROAKTIVNÍ REKONVALESCENCE – MOBI LIFT
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VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu barvy výplní čel
a postranic je nutné ke kódu 
přiřadit příslušný odstín.

*  Tento vzorník je univerzální 
  pro všechna zdravotnická lůžka
  LINET (strana 122–133).
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Lůžko s ložnou plochou Ergoframe®

Běžné lůžko

LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRAME®
Při polohování zádového a stehenního dílu dochází
k odsunu těchto dílů, a tím ke zvětšení prostoru 
v pánvové oblasti až o 160 mm.

Tlak v pánvové oblasti se snižuje – menší riziko vzniku 
dekubitů. 

Mechanicky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou
tvořenou nevyjímatelnými kovovými lamelami.
Bezpečné lůžko splňující požadavky nejpřísnější normy 
STN EN 60601-2-52.
Plynulé polohování zádového a stehenního dílu pomocí klikového
mechanismu z oblasti nožního čela.  
Polohování lýtkového dílu mechanickým rastrem.
Pevná výška ložné plochy.
Sklopné 3/4 kovové postranice s bezpečnostní aretací.
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými 
dekory.
Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®.
Kolečka 4x 125 mm, individuálně zabrzditelná, nepřesahující půdorys 
lůžka.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan.
Držáky na přídavný nožní díl postranic – Protector.
Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka.
Boční držáky na drobné příslušenství (koš na bažanta apod.)

Šířka x délka lůžka (včetně postranic)

Standardní výška ložné plochy

Doporučené rozměry matrace

995 x 2180 mm

550 mm 

900 x 2000 x 140 mm 

Bezpečné pracovní zatížení lůžka

Hmotnost lůžka

Úhel nastavení zádového dílu

Úhel nastavení stehenního dílu

Autoregrese zádového a stehenního dílu

200 kg

80 kg

0–70°

0–34°

100+60 mm

[Praktika 1]Cena na vyžádání

VARIABILITA POSTRANIC
Možnost dodání lůžka s dělenými plastovými
odklopnými postranicemi. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
K LŮŽKŮM 
LINET

[1-DSM] 203,–

DRŽÁK NA SÁČEK NA MOČ
S náklonem. Rozteč háčků je 150 mm. Zasouvá se
do univerzálního úchytu na příslušenství. Přizpůsobuje 
se naklonění ložné plochy lůžka. 

[1-SDL] 1 269,–

STŘEDNĚ DLOUHÁ LIŠTA
Lišta pro zavěšení lekářských přístrojů a dalšího 
příslušenství. Nasazuje se do dvojice univerzálních 
držáků na příslušenství. Stabilitu zajišťuje dvojice 
ručních matic. Nerezová.

[1-KB] 597 ,–

KOŠ NA BAŽANTA
Držák na uložení lahve na moč. Trojúhelníkový tvar.

[1-DKFH2] 4 734,–

DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV
Horizontální držák na kyslíkovou lahev (objem 
max. 5 l). Upevnění na příčku pod hlavovým čelem 
z vnější strany lůžka. Nerezový. 

[1-DRF] 597 ,–

KOŠ NA REDONOVY LAHVE
Na uložení dvojice Redonových lahví. Umístění
do dvojice držáků na drobné příslušenství. Lakovaný.
Max. rozměry lahví – průměr 9,5 cm, výška 24 cm. 

[2-KB] 849,–

KRÁTKÁ LIŠTA
Lišta pro zavěšení lékařských přístrojů a dalšího 
příslušenství. Nasazuje se do dvojice univerzálních 
držáků na příslušenství. Délka 260 mm. Nerezová.    
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[1-DB] 604,–

DRŽÁK NA BERLE
Plastový držák je možné zavěsit na čele lůžka.

[1-DIL] 439,–

DRŽÁK NA INFÚZE LAKOVANÝ 
Nasazuje se na hrazdu lůžka. Je vybavený 3 háčky
pro zavěšení infúzních sáčků nebo lahví. Prášková
povrchová úprava.   

[1-DIN] 976,–

DRŽÁK NA INFUZE NEREZOVÝ 
Nasazuje se na hrazdu lůžka. Je vybavený 3 háčky
pro zavěšení infúzních sáčků nebo lahví. Nerezový.    

[1-HL2] 1 183,–

HRAZDA LAKOVANÁ
Pro použití s lůžkami Praktika, Eleganza 1 a Latera.

[1-HL] 1 330,–

HRAZDA LAKOVANÁ
Pro použití s pevným hlavovým čelem.

[1-NR1] 1 147 ,–

NAVÍJECÍ RUKOJEŤ 
Pro použití v kombinaci s hrazdou. Plastová. 
Mechanizmus navíjení umožňuje nastavit výšku 
rukojeti v rozsahu 280 mm.    

[1-NR2] 169,–

PLASTOVÁ RUKOJEŤ K HRAZDĚ
Pro použití v kombinaci s hrazdou. Plastová. 
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[1-PP1] 2 236,–

POLIČKA NA PSANÍ
Na plastová nebo trubková čela lůžka. Polička slouží 
jako podpora pro psaní ošetřujícímu personálu. Plast.
Zavěšuje se na čelo lůžka. Díky konstrukci lze snadno
sklopit poličku do svislé polohy. 

[1-PM] 4 747 ,–

POLIČKA NA MONITOR
Slouží na upevnění kontrolních přístrojů a monitorů
v nožní části lůžka. Konstrukce poličky umožňuje její
otočení směrem do lůžka i ven. Vybavená popruhy 
pro zajištění polohy monitoru. 

[1-M] 136,–

JMENOVKA
Slouží k identifikaci pacientů v nemocničních pokojích.
Plastová na HPL výplně čel lůžka.

[1-DU] 403,–

DRŽÁK NA RUČNÍK
Nasazuje se na čelo lůžka. Materiál: lakovaný kov.

[1-T] 783,–

TEPLOTKA
Plastová teplotka je vybavena klipsou pro uchycení
dokumentů. Zavěšuje se na čelo lůžka.  

[1-DKFV1] 7 163,–

DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV
Vertikální držák k upevnění do pouzdra u čela. Max.
objem: 5l. Otočný, nerezový. 

[1-DK] 569,–

DRŽÁK NA KANYLY
Pro uchycení volných kanyl, zavěšení močového
sáčku alebo drenážních lahví. Nasazuje se do dvojice 
univerzálních držáků pro příslušenství. Lakovaný, 
5 háčků.

[1-DKFV2] 7 163,–

DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV
Vertikální držák k upevnění na příčku pod hlavovým 
čelem z vnější strany lůžka. Max. objem: 5l. Nerezový.
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[1-DICH] 1 086,–

DRŽÁK NA INFÚZE CHROMOVANÝ
Na infúzní příslušenství pro upevnění na hrazdu. Je 
vybavený 4 háčky a růžicí pro upevnění k hrazdě.

[1-DE] 3 189,–

DRŽÁK NA EXTENZE
Držák pro upevnění extenčního systému (např. typ D).
Vsazuje se do otvorů u hlavového nebo nožního čela
lůžka. 

[1-ISV] 3 799,–

INFÚZNÍ STOJAN VYSUNUTÝ
Nerezový infúzní stojan se zesílenou střední částí
pro zavěšení infúzních pump, lineárních dávkovačů. 
Upravený k zasunutí do držáku na hrazdu v hlavové
části lůžka. Vysunutý mimo ložnou plochu lůžka.

[1-ISZ] 2 441,–

INFÚZNÍ STOJAN ZAHNUTÝ
Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku
na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. 
Vybavený 4 kovovými háčky. Horní díl je esovitě 
zahnutý.

[1-ISPH] 1 207 ,–

INFÚZNÍ STOJAN S PLASTOVÝMI HÁČKY
Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku
na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. 
Vybavený 4 plastovými háčky a nádobkou 
pro umístění kanyl.

[1-ISKH] 2 180,–

INFÚZNÍ STOJAN S KOVOVÝMI HÁČKY
Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku
na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. 
Vybavený 4 kovovými háčky.
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MATRACE

ANTIDEKUBITNÍ
SYSTÉMY

Při nedodržení maximální nosnosti 
matrace a vystavení vyšší zátěži 
můžou být omezené preventivní 
antidekubitní účinky a matrace může 
být deformovaná.

Systém plně nahradí běžnou matraci. Unikátní 
systém je tvořen dvojitou vzduchovou vrstvou 
– horní dynamickou a spodní statickou.

31 284,–[Air2Care 10 Replacement 200x86]2000 x 860 mm

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM AIR2CARE 10
Základní aktivní antidekubitní systém pro potřeby prevence dekubitů u pacientů 
s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů. Systém vybavený 2 režimy práce: 
alternující tlaková terapie (ALT) a statický režim. Vzduchová matrace alternuje 
systémem 2 spojených cel v intervalu 12 minut. Statické hlavové cely 
a 2 statické cely ve střední části matrace poskytují v kombinaci s alternujícím 
torzem matrace ideální komfort a efektivní prevenci dekubitů. Vzduchová vrstva 
v oblasti nohou a pat navíc členěná do menších komor pro poskytnutí 
nadstandardní ochrany nejohroženějších míst těla. Vhodné pro zdravotnictví,
pečovatelství i domácí péči. Horní potah matrace šitý z kvalitního, voděodolného, 
paropropustného a elastického materiálu. Matrace se pokládá přímo na ložnou 
plochu, není potřeba pod ni umístit pěnovou podložku. 

Rozměry matrace

Systémová kontrolní jednotka

Časový interval

Elektrická bezpečnost 

Maximální nosnost matrace

Hmotnost matrace (vč. kompresoru)

2000 x 860 x 170 mm

120 x 260 x 215 mm

12 minut

v souladu s EN 60601-1
Třída II s aplikovanými 
částmi typu B

210 kg

10 kg

TRANSPORTNÍ REŽIM AIR2CARE
Matrace v transportním režimu zůstane 
připravená k použití až po dobu 12 hodin 
po odpojení ze sítě nebo kontrolní jednotky.
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JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ 
POUŽITÍ CPR

BOČNÍ VZDUCHOVÉ VÁLCE

KVALITNÍ VODĚODOLNÝ 
A PAROPROPUSTNÝ POTAH

SPECIÁLNÍ OCHRANA V OBLASTI PAT
Vzduchová vrstva je pod nohama a v oblasti 
pat členěna do menších komor, 
aby poskytla nadstandardní ochranu 
nejohroženějším místům těla pacienta.

38 114,–[Air2Care 20 Replacement 200x86]2000 x 860 mm

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM AIR2CARE 20
Systém Air2Care s alternující tlakovou terapií byl vyvinut pro potřeby prevence 
dekubitů u pacientů s nízkým až středním rizikem jejich vzniku. Systém je vhodný 
k použití v nejrůznějších zařízeních zaměřených především na dlouhodobou péči. 
Vzduchová matrace alternuje systémem dvou spojených cel v intervalu 12 minut. 
Statické hlavové cely, a navíc 2 statické cely ve střední části matrace poskytují 
v kombinaci s alternujícím torzem matrace ideální kombinaci komfortu a efektivní 
prevence dekubitů. Horní potah matrace je šitý z kvalitního voděodolného 
materiálu Dartex. Materiál je zároveň paropropustný a pružný ve dvou směrech.
Systémová kontrolní jendotka Air2Care model 20 řízená mikroprocesorem nabízí 
režim s konstantně nízkým tlakem, zvukové alarmy a režim s maximálním tlakem 
s automatickým navrácením do terapeutického módu po 30 minutách. 

Rozměry matrace

Systémová kontrolní jednotka

Časový interval

Elektrická bezpečnost 

Maximální nosnost matrace

Hmotnost matrace (vč. kompresoru)

2000 x 860 x 170 mm

120 x 260 x 215 mm

12 minut

v souladu s EN 60601-1
Třída II s aplikovanými 
částmi typu B

210 kg

10 kg
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AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ TLAKU
Systém Virtuoso je vybaven čtyřmi 
mikroprocesory, které průběžně kontrolují tlak 
vzduchu v matraci a vyhodnocují ideální volbu 
pro komfort a bezpečí pacienta, automaticky 
zvyšují či snižují tlak ve vzduchových buňkách.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ
Kompresor je vybaven inteligentními 
mikroprocesory, ovládání je intuitivní, 
klávesnice jednoduše signalizuje řadu 
informací o nastavení režimu, napájení, 
případné nutnosti opravy nebo alarm.

INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOST NASTAVENÍ
BUNĚK
V hlavové a nožní části matrace je možné 
individuálně nastavit nafouknutí buněk 
pro vytvoření ideálních terapeutických 
podmínek ve spojení s maximálním komfortem 
pacienta.

107 154,–[Virtuoso 200x86]2000 x 860 mm

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM VIRTUOSO
Systém Virtuoso je založený na alternování 3 spojených cel, které umožňují
odlehčení a redukci tlaku na nulovou hodnotu na celém těle pacienta každých
7,5 minut. Virtuoso nabízí efektivní řešení 24 hodinové péče pro imobilní pacienty
ohrožené nejvyšším rizikem vzniku dekubitů, jako i pacientů s existujícími 
dekubity až IV. stupně (Stirling). Kombinace matrace a sedáku, které je možné 
připojit ke stejnému kompresoru, přináší řešení 24 hodinové kontinuální péče
s alternujícím režimem. Po připojení sedáku automaticky začne alternovat 
v systému 2 spojených buněk a intervalu 12 minut. 

Rozměry matrace

Rozměry kompresoru

Napájení

Elektrická bezpečnost 

2000 x 860 x 170 mm

136 x 360 x 290 mm

220/240 Vac 50 Hz

EN 60601–1

Ochrana před el. proudem

Maximální hmotnost pacienta

Hmotnost matrace (vč. kompresoru)

třída II, Typ B

254 kg

13 kg
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RYCHLÉ CPR A DŮMYSLNÝ SYSTÉM
ALARMŮ
Rychlá a jednoduchá volba CPR – jediným 
tlačítkem zajistí lůžko do polohy CPR 
a současně vyfouknutí matrace. Během 
transportu lůžka je k dipozici manuální CPR. 
Systém alarmů detekuje chyby systému a 
upozorňuje na ně audiovizuálními signály.

KONSTRUKCE MATRACE 
ZE SPOJENÝCH CEL, PĚNOVÉ PODLOŽKY 
A POSTRANNÍCH VÁLCŮ
Systém spojených cel zamezuje propadnutí 
pacienta mezi jednotlivé cely. Spodní pěnová 
vrstva zajišťuje stabilní podporu systému. 
Postranní vzduchové válce poskytují stabilitu 
pro pacienta nejen při ležení, ale také 
při opuštění lůžka. Pro větší pohodlí pacienta 
můžou být vzduchové cely kryty komfortní 
vrstvou.

128 857 ,–[Symbioso 200 200x86]2000 x 860 mm

INTEGROVANÝ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM SYMBIOSO 200 
Symbioso 200 přináší kombinaci dvou terapeutických režimů MicroClimate
Management (MCM) a Konstatně nízký tlak (CLP). Tyto dva režimy napomáhají 
správné prevenci i terapii dekubitů, poskytují ochranu pacientům s vyšším 
rizikem vzniku dekubitů. Obsluhující personál může zvolit nejvhodnější z pěti
stupňů hodnot tlaku podle aktuálního stavu a potřeb pacienta. Funkce Fowler 
Boost pomáhá zvýšit tlak vzduchu v matraci, aby byla poskytnutá dostatečná 
opora i pro sedícího pacienta. Pro nejrůznější ošetrovatelské procedury a cvičení
je vhodné volit režim s maximálním tlakem. Systém má navíc transportní režim. 
Integrované prodloužení matrace díky individuálnímu nastavení zároveň 
preventivně chrání paty pacienta před nadměrným působením tlaku. Horní potah 
matrace je pružný ve 4 směrech, voděvzdorný, paropropustný. Potah 
se svařovanými švy má 360° zip, který je chráněný před nechtěným vniknutím 
tekutin a nečistot. Spodní potah matrace má vysokou pevnost a voděvzdornost, 
vyrobený z nepružného PVC. 4 úchyty pro lehkou manipulaci s matrací. Určené 
jen pro použití s lůžkem Multicare.

Rozměry matrace

Rozměry řídící jednotky

Napájení

Elektrická bezpečnost 

2140 x 860 x 200 mm

360 x 220 x 100 mm

220/240 Vac 50 Hz

EN 60601–1

Ochrana před el. proudem

Maximální hmotnost pacienta

Hmotnost matrace (vč. řídící jednotky)

třída I, Typ B

250 kg

13 kg
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PASIVNÍ 
MATRACE

TERMOELASTICKÁ PĚNA
Na části matrace, kde má pacient 
umístěnou hlavu a paty, je termoelastická 
pěna, která zvyšuje preventivní účinek 
proti vzniku dekubitů.

VYZTUŽENÉ OKRAJE PĚNOVÉHO 
JÁDRA 
Po obvodu je jádro matrace vyztuženo 
tužší PUR pěnou, která zajišťuje stabilitu 
a bezpečí ležícího pacienta a oporu 
při sezení na okraji lůžka.

TRANSPORTNÍ ÚCHYTY
Pro lepší manipulaci a snadnější 
přemístění matrace lze použít transportní 
úchyty na stranách potahu matrace.

TROJVRSTVÉ PĚNOVÉ JÁDRO
Díky třem pěnovým vrstvám je dosaženo 
vyšší nosnosti matrace za současného 
zachování pacientova komfortu.

Při nedodržení maximální nosnosti 
matrace a vystavení vyšší zátěži 
můžou být omezené preventivní 
antidekubitní účinky a matrace může 
být deformovaná.

MATRACE PRIMACARE 10
Preventivní dvouvrstvá antidekubitní matrace. Díky 
technologii dvouvrstvého jádra má matrace vysokou 
nosnost a zároveň zabezpečuje komfort pro pacienta.
Způsob prořezání jádra matrace pomáhá správnému 
rozložení tlaku mezi pacientem a matrací. To kromě 
klinického preventivního účinku zároveň přináší větší 
komfort, protože se matrace přizpůsobí tvaru těla 
pacienta. Díky prořezům matrace lépe reaguje 
na polohování lůžka. Pro lepší manipulaci a snadnější 
přemístění matrace lze použít transportní úchyty 
na stranách potahu. Materiál matrace – nehořlavý 
(CRIB 5), dvouvrstvé jádro z PUR studené pěny. 
Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 
11,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 200 kg. 

[Prima10 200x86] 4 747 ,–2000 x 860 mm

[Prima10 200x90] 5 087 ,–2000 x 900 mm

MATRACE CLINICARE 10
CliniCare 10 je matrace vyrobená z trojvrstvého 
pěnového jádra. Tělo matrace tvoří kombinace 
studené polyuretanové a termoelastické pěny. Vrchní 
část matrace se skládá ze tří ergonomických zón: 
hlava, tělo, paty. Oblast pod hlavou a patami je 
sestavena ze tří pěn o různé hustotě, tvrdosti 
a profilaci. Vrchní vrstvu těchto oblastí tvoří 
termoelastická pěna, která je navíc perforovaná 
pro lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou a matrací. 
Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 13 kg. 
Hmotnostní limit pacienta 200 kg. 

[Clini10 200x86] 8 003,–2000 x 860 mm

[Clini10 200x90] 8 341,–2000 x 900 mm
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PROŘEZY VE SPODNÍ ČÁSTI MATRACE 
Matrace má zespoda prořezy, díky kterým 
dochází při polohování lůžka k optimalizaci 
tlaku na pacienta.

PAROPROPUSTNÝ MATERIÁL POTAHU 
MATRACE
Napomáhá redukci pocení pacienta 
a zároveň snižuje vlhkost pokožky.

VYZTUŽENÉ OKRAJE PĚNOVÉHO 
JÁDRA 
Po obvodu je jádro matrace vyztuženo 
tužší PUR pěnou, která zajišťuje stabilitu 
a bezpečí ležícího pacienta a oporu 
při sezení na okraji lůžka.

SEDMIZÓNOVÁ TERMOELASTICKÁ 
PĚNA 
Pro maximální komfort pacienta podporuje 
termoelastická pěna celé tělo pacienta 
a tvoří kompletní vrchní vrstvu matrace. 
Tato vrstva je rozdělena do sedmi zón, 
z nichž je každá zóna specificky tvarována. 
Díky tomuto zpracování zabezpečuje 
matrace prevenci proti dekubitům až 
čtvrtého stupně.

TRANSPORTNÍ ÚCHYTY
Pro lepší manipulaci a snadnější 
přemístění matrace lze použít transportní 
úchyty na stranách potahu matrace.

MATRACE EFFECTACARE 20
Matrace je vyrobená z monolitického pěnového jádra. 
Díky prořezům horní části matrace v oblasti boků 
pacienta dochází k lepší cirkulaci vzduchu a k lepšímu 
rozložení tlaku mezi pokožkou pacienta a podložkou.
Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 8,5 kg. 
Hmotnostní limit pacienta 150 kg. 

[Effecta20 200x86] 3 391,–2000 x 860 mm

[Effecta20 200x86] 3 731,–2000 x 900 mm

MATRACA CLINICARE 20
CliniCare 20 je matrace vyrobená z dvouvrstvé 
studené polyuretanové pěny, které je navíc překryta 
vrstvou termoelastické pěny. Takovéto složení jádra 
v kombinaci s prořezy zabezpečuje lepší rozložení 
tlaku, vznikajícího pod pacientem při polohování lůžka.
Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 16,5 kg. 
Hmotnostní limit pacienta 230 kg. 

[Clini20 200x86] 9 494,–2000 x 860 mm

[Clini20 200x86] 9 834,–2000 x 900 mm
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DĚTSKÁ LŮŽKA

DĚTSKÉ LŮŽKO TOM 2
Dětské plně elektricky polohovatelné lůžko. Pomocí
ovladače je možné nastavit výšku lůžka v rozmezí
580–830 mm, sklon zádového dílu maximálně 40° 
a polohu TR/ATR 15°/15°. Unikátní teleskopické 
postranice TOM 2 ve výšce 50 / 400 / 800 mm zajišťují 
bezpečnost na lůžku, a přitom umožňují absolutně 
nejlepší přístup k dětským pacientům. Vnější rozměry 
1554 x 830 mm. Doporučené rozměry matrace 1420 
x 700 x 100 mm. Autoregrese zádového dílu 120 cm.
Bezpečné pracovní zatížení 75 kg. 

[TOM2] 67 820,–
[TOM2 matrace] 3 880,–Pěnová matrace

KOJENECKÁ POSTÝLKA MIMI
Postýlka pro děti s odnímatelnou vaničkou, výškovým 
nastavením 640–940 mm a náklonem do polohy TR 
a ATR 14° /14°. Jednoduchý transport novorozenců
i s postýlkou zajišťují dvojitá bržděná kolečka 65 mm.
Plynová pružina ulehčuje manuální nastavení. Šířka 
570 mm. Délka 920 mm. Nosnost 15 kg. Rozměry 
vaničky: 795 x 465 mm. 

[MIMI] 14 786,–
[MIMI matrace] 1 440,–Pěnová matrace

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Lůžko Tom 2 je k dispozici ve dvou
barevných variantách, kdy základní 
bílou barvu doplňují zelené nebo modré 
prvky.

TOM2

Modrá Zelená

MIMI

Růžová Modrá Bílá

Zelená Žlutá
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POHODLNÉ ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ

UNIKÁTNÍ TELESKOPICKÉ POSTRANICE

KONCEPT NULOVÝCH MEZER
Při polohování zádového dílu se ložná plocha 
vysunuje směrem k hlavovému čelu, TOM 2 
je díky tomu jediné lůžko na trhu, u kterého 
nevzniká nebezpečná mezera mezi čelem 
a zádovým dílem.
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PŘEBALOVACÍ
PULTY

Speciální sestava skříní určená 
pro péči o novorozené děti. V sestavě 
je integrovaná zásuvka pro umístění 
dětské váhy a výklopný koš 
na použité pleny. Přebalovací pulty 
mají navíc čalouněnou podložku 
nebo vaničku na mytí dětí. Vanička 
vyrobena z bílého zdravotně 
nezávadného akrylátu, který je 
na rozdíl od nerezových vaniček 
na omak teplý a se snadnější údržbou 
pro zdravotnický personál. Součástí
setu je vodovodní baterie se sprchou.

Vzorník dřevěných dezénů naleznete 
na str. 151.  

PŘEBALOVACÍ PULT 
Přebalovací pult s úložným prostorem a omyvatelnou 
podložkou. Šířka 1000 mm. Hloubka 700 mm. Výška 
pracovní desky s čalouněnou podložkou 850 mm.

[1L-PB-3] 8 270,–

PULT S VANIČKOU
Vanička na umývání novorozenců včetně baterie
se sprchou. Šířka 900 mm. Hloubka 700 mm. Výška
850 mm. Cena včetně baterie se sprchou.

[1L-PB-4] 16 210,–

PŘEBALOVACÍ PULT PRO VÁHU 
Přebalovací pult s boxem na odpad, zásuvkou 
pro dětskou váhu a omyvatelnou podložkou. Šířka
1000 mm. Hloubka 700 mm. Výška pracovní desky 
s čalouněnou podložkou 850 mm.

[1L-PB-2] 10 114,–

PŘEBALOVACÍ PULT S VANIČKOU
Přebalovací pult s akrylátovou bílou vaničkou 
na umývání novorozenců, boxem na odpad, zásuvkou 
pro dětskou váhu. Šířka 1900 mm. Hloubka 700 mm.
Výška pracovní desky s čalouněnou podložkou 
850 mm. Výška pultu s vaničkou 850 mm. Cena včetně 
baterie se sprchou a omyvatelnou podložkou.

[1L-PB-1] 26 174,–

Šedá

Javor

TřešeňJavor
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PORODNÍ STŮL

PORODNÍ STŮL
Umožňuje porod ve standardní poloze, v podřepu, 
i v koleno-prsní poloze, stejně tak i provedení 
nutného zákroku. Stůl je pojízdný, plocha stolu je 
rozdělená na nožní, středovou, zádovou a manuálně 
nastavitelnou hlavovou část. Nastavení včetně 
protišokové (Trendelenburgovy) polohy je prováděno 
elektropohony i při plném zatížení. Možnost 
naprogramování 3 pracovních poloh – automatické 
nastavení po stisknutí tlačítka na ručním ovládači. Stůl 
je možné jednoduše nastavit do polohy pro porod, 
šití a po nasazení nožního segmentu pro ležení. Nožní 
segment je možné před porodem zasunout do snížené 
polohy. Délka stolu po nasazení nožního segmentu je 
1800 mm. 

Hlava délka 400 mm. Opěradlo délka 500 mm. Sedák 
délka 400 mm. Přídavné nohy délka 500 mm. 
Nastavitelná výška 640–940 mm, elektromotor. 
Opěradlo nastavení sklonu 0–80°, elektromotor. Hlava 
nastavení sklonu +/- 30°, manuální. Sedák nastavení 
sklonu (TR) 0–30°, elektromotor. Zástavbové rozměry 
800 x 1400 mm. Šířka stolu 600 mm. Nosnost 150 kg.

Vybavení
EURO lišty pro upevnění příslušenství okolo sedáku 
a opěradla. Nerezová miska. Odnímatelné polyureta-
nové šaty s kloubovým úchytem a upínacími pásy.
Odnímatelná madla pro rodičku. Nástupný schod 
s protismykovou úpravou. Držák infúze. Držák ruky 
při infúzi. Držák papírové role. Baterie včetně nabí-
ječky.

[GLM] 128 610,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

VZORNÍK BAREV POTAHU

10B10C

11K

12D

12E 12F

1B 2C

3F

4A

9B
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SPECIÁLNÍ
LEHÁTKA

SPRCHOVACÍ LEHÁTKO 
Sprchovací lehátko s hydraulickým zdvihem 
pomocí nožního pedálu 625–925 mm. Náklon 
Trendelenburgova / Antitrendelenburgova poloha. 
Materiál – pozinkovaná a nerezová ocel s povrchovou 
úpravou práškovou barvou. Čalounění – barva šedá. 
Vypouštěcí ventily na obou koncích lehátka. Kolečka 
– 2x řídící, 2x s brzdou. Nosnost 150 kg. Délka lehátka 
1900 mm. Šířka lehátka 705 mm.

[SPL] 111 126,–

URGENTNÍ STRETCHER SPRINT RTG
Urgentní stretcher s RTG ložnou plochou a držákem 
RTG kazety. Umožňuje snímkování C-ramenem. 
Dvojdílná ložná plocha na 2 teleskopických sloupkách.
Sklopné postranice. Polohování zádového dílu 
pomocí plynové pružiny v rozsahu 0–70°. Náklon 
do Trendelen-burgovy a Antitrendelenburgovy polohy 
0–12°. Zdvih ložné plochy pomocí hydraulické nožní 
pumpy v rozsahu 585–905 mm. Kolečka 200 mm 
s centrálním ovládaním. Bezpečné pracovní zatížení 
230 kg. Výška postranic nad ložnou plochou 400 mm. 
Délka postranic 1400 mm. Vnější rozměry lůžka 2050 
x 755 mm. Rozměry ložné plochy 1920 x 650 mm. 
Páté kolečko pro lehčí jízdu. Držák kyslíkové lahve. 
Výsuvné madlo na hlavovém čele. Matrace 
s antistatickým potahem. Infúzní stojan.

[SPRINT] 120 854,–

RTG VYŠETŘENÍ C-RAMENEM
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TRANSPORTNÍ
LEHÁTKA

Standardní vybavení 
Nerezové sklopné zábrany z obou stran lehátka.
Nerezová madla na obou stranách čel, upevňovací 
nerezové eurolišty 25 x 10 mm po obou stranách 
lehátka. 

LEHÁTKO SE ZDVIHEM LOŽNÉ PLOCHY
Transportní lehátko s nastavitelnou výškou ložné 
plochy. Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°.
Výška ložné plochy nastavitelná hydraulickou pumpou 
500–950 mm. Kolečka 4x 150 mm, centrálně 
ovladatelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. Vnější 
rozměry lehátka 2050 x 750 mm. Rozměry ložné 
plochy 1950 x 680 mm. Nosnost 170 kg. 

[GP2] 51 060,–

LEHÁTKO BEZ ZDVIHU LOŽNÉ PLOCHY
Transportní lehátko s pevnou výškou ložné plochy. 
Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°. Výška
ložné plochy 700 mm. Kolečka 4x 150 mm, 
zabrzditelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. 
Vnější rozměry lehátka 2050 x 690 mm. Rozměry 
ložné plochy 1950 x 600 mm. Nosnost 170 kg. 

[PL120] 25 673,–

Standardní vybavení 
Transportní lehátko s pevnou výškou ložné plochy. 
Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°. Výška
ložné plochy 700 mm. Kolečka 4x 150 mm, 
zabrzditelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. 
Vnější rozměry lehátka 2050 x 690 mm. Rozměry 
ložné plochy 1950 x 600 mm. Nosnost 170 kg. 

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy potahu a konstrukce je 
nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

VZORNÍK BAREV KONSTRUKCE

RAL 1015 RAL 5012RAL 9003

RAL 6019 RAL 7035 RAL 1021

RAL 3020

VZORNÍK KOŽENKY

10

14

29 3141

81 91

93
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VYŠETŘOVACÍ
LEHÁTKA

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu a barvy potahu je nutné 
ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

VZORNÍK BAREV KORPUSU

VZORNÍK BAREV POTAHU

SK1

SK11

SK2 SK3

SK5 SK8

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO 
Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem 
a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 
600 mm. Výška 600 mm.  

[1LV-1-L(P)] 8 286,–Levé

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO 
Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem 
a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 
600 mm. Výška 600 mm.  

[1LV-2-L(P)] 12 261,–Levé

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO 
Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem 
a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 
600 mm. Výška 600 mm.  

[1LV-3-L(P)] 10 709,–Levé

Produkty z této strany vyžadují montáž.

Javor

Javor

Buk
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LEHÁTKO MANUÁLNĚ NASTAVITELNÉ
Dvojdílné lehátko. Manuálně nastavitelná výška ložné
plochy 650–850 mm. Polohovatelný podhlavník 
pomocí plynové pružiny -70° / 45°. Ústní otvor 
s krytem. Rozměry ložné plochy 1950 x 650 mm. 

[JD2] 22 351,–

LEHÁTKO ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ
Dvojdílné lehátko. Elektricky nastavitelná výška ložné
plochy 520–870 mm. Ruční ovladač elektromotoru. 
Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny. 
Ústní otvor s krytem. Rozměry ložné plochy 2000 
x 650 mm. Polohování podhlavníku -70° / 45°. 

[JB2EP] 34 327 ,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy potahu a konstrukce je 
nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

VZORNÍK BAREV KONSTRUKCE

RAL 1015 RAL 5012RAL 9003

RAL 6019 RAL 7035 RAL 1021

RAL 3020

VZORNÍK BAREV POTAHU

0S

14

17

26

27

32

35

3S

5S

7S40
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LEHÁTKO HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ
Dvojdílné lehátko s hydraulicky nastavitelnou výškou 
ložné plochy 550–850 mm. Ústní otvor s krytem. 
Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny 
-70° / 45°. Rozměry ložné plochy 2000 x 650 mm. 

[JS2H] 25 446,–

LEHÁTKO HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ
Trojdílné lehátko s hydraulicky nastavitelnou výškou 
ložné plochy 550–850 mm. Ústní otvor s krytem. 
Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny 
-70° / 45°. Poloha nohou stavitelná plynovou pružinou. 
Rozměry ložné plochy 2000 x 650 mm. 

[JS3H] 28 649,–

LEHÁTKO S PEVNOU VÝŠKOU
Mechanicky polohovatelný podhlavník 0° / 45°. Výška
ložné plochy: 600 mm. Rozměry ložné plochy 1950 
x 650 mm. 

[JA1] 9 894,–
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NOČNÍ STOLKY

JÍDELNÍ STOLEK SOLIDO 2
Jídelní deska z vysokotlakového laminátu (HPL) 982 
x 440 mm. Výškový zdvih jídelní desky 747–1047 mm. 
Nosnost 30 kg. Dvojitá kolečka s brzdou, � 50 mm. 
Náklon jídelní desky +40° až -40°. Kovová kostra 
– RAL 9006 stříbrná. 

[Solido 2] 8 681,–

ELEGANZA MANO
Pojízdný, oboustranný kovový stolek k lůžku. Korpus 
z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: 
zásuvka (oboustranně přístupná), nika, zásuvka, 
skříňka s dvířky. Čela zásuvek z ABS plastu, vrchní 
deska a jídelní deska z vysokotlakového laminátu 
(HPL). Vyjímatelné plastové vložky v zásuvkách, 
snadno čistitelné. 4 dvojitá kolečka � 75 mm, z toho 
2 s brzdou. Vnější rozměry 510 x 485 mm. Výška 
stolku včetně madla 930 mm.     

[Eleganza Mano] 15 191,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit
příslušný odstín.

Modrá Oslo
21

Kiwi
27

Bílá
28

Grapefruitová
23

Perlově bílá
22

Šedá
24

Nektarinková
25

Akvamarínová
26
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ELEGANZA CLASSIC S JÍDELNÍ DESKOU
Pojízdný, oboustranný kovový stolek k lůžku. Korpus 
z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: 
zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka 
s dvířky. Integrovaná, plynule výškově nastavitelná 
jídelní deska s posilováním plynovou pružinou, 
naklopitelná pro čtení a psaní, opatřená ochrannými 
hranami. Čela zásuvek, dvířek, vrchní deska a jídelní
deska z vysokotlakového laminátu (HPL). Vyjímatelné
plastové vložky v zásuvkách, snadno čistitelné.
4 dvojitá kolečka � 75 mm, z toho 2 s brzdou. Vnější 
rozměry 515 x 500 mm. Výška stolku včetně madla 
870 mm. Rozměry jídelní desky 600 x 345 mm. 
Rozsah výškového zdvihu jídelní desky 720–1080 mm. 
Povolené zatížení ve středu jídelní desky 9 kg.     

[Eleganza Classic JD] 11 664,–

ELEGANZA CLASSIC
Pojízdný, oboustranný kovový stolek k lůžku. Korpus 
z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: 
zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka 
s dvířky. Čela zásuvek, dvířek a vrchní deska 
z vysokotlakového laminátu (HPL). Vyjímatelné 
plastové vložky v zásuvkách, snadno čistitelné. 
4 dvojitá kolečka � 75 mm, z toho 2 s brzdou. Vnější 
rozměry 515 x 500 mm. Výška stolku včetně madla 
870 mm.     

[Eleganza Classic] 8 003,–

TELESKOPICKÁ TYČ SE ZÁVĚSEM
Z nerezové oceli – jsou tudíž výrazně pevnější než 
zástěny z hliníku a snesou i agresivnější dezinfekci.
Uvedená cena je za celý komplet, tj. držák teleskopu, 
teleskopická tyč a textilní závěs. Tyč lze nastavit
do libovolné polohy. Pozice pro vysunutí je kolmá
ke stěně. Délka tyče 1700 mm. Standardní délka 
(výška) závěsu 1800 mm. Záruka 2 roky.

[TT01] 7 444,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy závěsu je nutné ke kódu 
přiřadit příslušný odstín.

VZORNÍK BAREV ZÁVĚSU

Blankytná Zelenomodrá

Meruňková

Bílá
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[150840] 3 376,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 4 

[140840] 2 889,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 3

[130840] 2 441,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 2 

[120840] 1 927 ,–

Výška 825 mm
š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 1 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

SKŘÍNĚ 
OTEVŘENÉ

Policové skříně z laminotřískové 
desky s pevnými oboustranně 
pohledovými zády o tloušťce 18 mm.
Sokl o výšce 100 mm olepen hranou 
ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny
ABS 0,5 mm. Skříně mají vždy 
ve výšce 825 a 1175 mm pevnou 
polici pro zajištění maximální tuhosti 
konstrukce. Ostatní police volné, 
přestavitelné. Skříně vybaveny 
stavitelnými kluzáky pro možnost 
vyrovnání podlahové nerovnosti.
Expedováno ve smontovaném stavu.

Javor / Buk / Šedá / Javor
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VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

[150440] 2 491,–

Výška 1875 mm
š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 4 

[140440] 1 979,–

Výška 1525 mm
š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 3

[130440] 1 837 ,–

Výška 1175 mm
š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 2 

[120440] 1 323,–

Výška 825 mm
š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 1 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ

POLICOVÁ VLOŽKA DO SKŘÍNĚ 
Šířka 763 mm. Hloubka 370 mm. Výška 333 mm.
Pro otevřenou niku skříně o šířce 800 mm. 

[1PV80] 984,–

Javor / Javor / Wenge / Třešeň
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SKŘÍNĚ 
S DVEŘMI

Policové skříně z laminotřískové 
desky s pevnými oboustranně 
pohledovými zády o tloušťce 18 mm.
Sokl o výšce 100 mm olepen hranou 
ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny
ABS 0,5 mm. Skříně mají vždy 
ve výšce 825 a 1175 mm pevnou 
polici pro zajištění maximální tuhosti 
konstrukce. Ostatní police volné, 
přestavitelné. Úchytky kovové. Skříně 
vybaveny stavitelnými kluzáky 
pro možnost vyrovnání podlahové 
nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu.

[150842] 4 063,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 4 

[140842] 3 581,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 3

[130842] 3 151,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 2 

[120842] 2 631,–

Výška 825 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 1 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA / NIKY

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Třešeň / Šedá / Javor / Javor
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Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je 
nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Výška 1875 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 4 

[150442-P(L)] 2 854,–Pravá

Výška 1525 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 3

[140442-P(L)] 2 491,–Pravá

Výška 1175 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 2 

[130442-P(L)] 2 183,–Pravá

Výška 825 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 1 

[120442-P(L)] 1 677 ,–Pravá

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA / NIKY

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Pravé

Javor / Šedá / Třešeň / Javor
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1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

[160846] 5 160,–

Výška 2230 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 5

[150845] 4 626,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 4

[140844] 3 849,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 3

[130843] 3 276,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 2 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA

Buk / Javor / Javor / Třešeň

ZÁMEK
Jazýčkový zámek ke skříním ze stran 158–163.

[Z1] 196,–
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1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Výška 2230 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 5 

[150442-P(L)] 3 619,–Pravá

Výška 1875 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 4

[140442-P(L)] 3 126,–Pravá

Výška 1525 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 3 

[130442-P(L)] 2 620,–Pravá

Výška 1175 mm
š. 400 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 2

[120442-P(L)] 2 313,–Pravá

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA

Pravé

Třešeň / Šedá / Javor / Šedá
VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11
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[150842Z] 6 464,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[140842Z] 5 949,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[130842Z] 5 540,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[120842Z] 4 961,–

Výška 825 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY / NIKY
100% výsuv, max. zátěž na jednu zásuvku 15 kg

ZÁSUVKY A 
REGISTRATURY

Policové skříně z laminotřískové 
desky s pevnými oboustranně 
pohledovými zády o tloušťce 18 mm.
Sokl o výšce 100 mm olepen hranou 
ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny
ABS 0,5 mm. Zásuvky s kovovými 
výsuvy. Skříně mají vždy ve výšce 825 
a 1175 mm pevnou polici pro zajištění 
maximální tuhosti konstrukce. Ostatní 
police volné, přestavitelné. Úchytky 
kovové. Skříně vybaveny stavitelnými 
kluzáky pro možnost vyrovnání 
podlahové nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu.

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Javor / Třešeň / Šedá / Javor
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[150842R] 7 124,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[140842R] 6 610,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[130842R] 6 189,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm

[120842R] 5 690,–

Výška 825 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, REGISTRATURY / NIKY
100% výsuv, max. zátěž na jednu registrační zásuvku 15 kg, systém pro závěsné desky

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Šedá / Javor / Třešeň / Bílá

POLICOVÁ VLOŽKA DO SKŘÍNĚ 
Šířka 763 mm. Hloubka 370 mm. Výška 333 mm.
Pro otevřenou niku skříně o šířce 800 mm. 

[PV80] 984,–
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SKŘÍNĚ 
S PROSKLENÝMI
DVEŘMI

Policové skříně z laminotřískové 
desky s pevnými oboustranně 
pohledovými zády o tloušťce 18 mm.
Sokl o výšce 100 mm olepen hranou 
ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny
ABS 0,5 mm. Skleněné dveře,
standardní průhledné sklo. Skříně 
mají vždy ve výšce 825 a 1175 mm 
pevnou polici pro zajištění maximální 
tuhosti konstrukce. Ostatní police 
volné, přestavitelné. Úchytky kovové. 
Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky 
pro možnost vyrovnání podlahové 
nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu. 

[150844G] 5 956,–

Výška 1875 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 4

[140844G] 5 501,–

Výška 1525 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 3

[130843G] 4 903,–

Výška 1175 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 2

[120842G] 3 821,–

Výška 825 mm
š. 800 mm, hl. 420 mm
Počet polic: 1 

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, PROSKLENÁ DVÍŘKA

1875 mm

1525 mm

1175 mm

825 mm

Javor / Třešeň / Buk / Javor
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SKŘÍŇOVÉ
NÁSTAVCE

Pokud je prostoru pro uložení 
dokumentů stále ještě málo, 
doplňte si skříně o nástavce. 
Nástavce jsou svojí konstrukcí 
funkčně připraveny na naše skříně 
určené pro zdravotnické účely.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC S DVÍŘKY
Šířka 800 mm. Hloubka 420 mm. Výška 722 mm.

[120842N] 2 347 ,–

SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC
Šířka 800 mm. Hloubka 400 mm. Výška 722 mm.

[120840N] 1 680,–

SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC
Šířka 400 mm. Hloubka 400 mm. Výška 722 mm.

[120440N] 947 ,–

SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC S DVÍŘKY
Šířka 400 mm. Hloubka 420 mm. Výška 722 mm.

[120442N-L(P)] 1 381,–Levý

Levý

Javor

Šedá Javor

Buk
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ŠATNÍ SKŘÍNĚ Skříně s pevnými zády, korpusem a dveřmi v materiálu 
laminotřískové desky o tloušťce 18 mm vykazují vysokou 
pevnost a životnost. Proto na všechny naše výrobky 
poskytujeme garanci záruky 5 let. Exponované hrany olepeny 
hranou ABS o tloušťce 2 mm. Skříně standardně vybaveny 
zámkem s možností doplnění o systém generálního klíče. 
Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky 
pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu.  

ŠATNÍ SKŘÍŇ
Skříň policová dělená se zámkem. 1 police pevná, ostatní výškově stavitelné, šatní 
tyč. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-4] 6 949,–

ŠATNÍ SKŘÍŇ
Skříň policová se zámkem. 1 police pevná, ostatní výškově stavitelné. Šířka 
800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-3] 6 579,–

JavorTřešeň
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Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je 
nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

DVOJITÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ
Skříň s mezistěnou, šatní tyč, horní odkládací police pevná a spodní police na boty 
výškově stavitelná. Každá půlka samostatně uzamykatelná. Šířka 800 mm. Hloubka 
570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-2] 6 956,–

ŠATNÍ SKŘÍŇ
Skříň se šatní tyčí, horní odkládací police pevná, spodní police na boty výškově 
stavitelná. Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-1-L(P)] 4 524,–Levá

Levá

Javor Buk
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SKŘÍNĚ NA LÉKY Skříně s pevnými zády, korpusem a dveřmi v materiálu 
laminotřískové desky o tloušťce 18 mm vykazují vysokou 
pevnost a životnost. Proto na všechny tyto výrobky 
poskytujeme garanci záruky 5 let. Zásuvky vybaveny kovovými 
výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou 
bezpečnou úchytkou. Exponované hrany olepeny hranou  
o tloušťce 2 mm. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými 
kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. 

SKŘÍŇ NA LÉKY
Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, kaskádou polic. Šířka 
800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.  

[1LV-2] 14 164,–

Javor
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Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

VOLBA BAREVNÉHO 
PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je 
nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

SKŘÍŇ NA LÉKY
Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, 
kaskádou polic. Dveře prosklené v rámečku z LTD 
se zámkem. Uzamykatelná schránka na opiáty. Šířka 
450 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.  

[1LM-1/L(P)] 11 351,–Levá

SKŘÍŇ NA LÉKY
Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, 
kaskádou polic. Dveře prosklené v rámečku z LTD 
se zámkem. Uzamykatelná schránka na opiáty. Šířka 
800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.  

[1LV-1] 15 219,–

SKŘÍŇ NA LÉKY
Dveře prosklené v rámečku z LTD se zámkem. 
Průhledná standardní skla. Šířka 800 mm. Hloubka 
570 mm. Výška 2100 mm.  

[1LV-4] 11 004,–

Levá

JavorTřešeňBílá
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ZÁSUVKOVÉ
SKŘÍNĚ NA LÉKY

Zásuvkové skříně s pevnými 
oboustranně pohledovými zády, 
korpusem skříně a korpusem zásuvek 
o tloušťce materiálu 18 mm. Dřevěné 
zásuvky vybaveny kovovými výsuvy 
s možností 100% vysunutí, zátěží 
do 25 kg a kovovou bezpečnou 
úchytkou. Exponované hrany olepeny 
hranou o tloušťce 2mm, ostatní ABS 
0,5 mm. Všechny skříňové prvky 
vybaveny stavitelnými kluzáky 
pro možnost vyrovnání podlahové 
nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY
Každá zásuvka obsahuje 2 podélné a 5 příčných 
dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.  

[1LM-12] 19 713,–š. 600 mm

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY
Každá zásuvka obsahuje 1 podélné a 5 příčných 
dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.  

[1LM-13] 18 3 13,–š. 450 mm

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY
Každá zásuvka obsahuje 4 podélné a 9 příčných 
dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.  

[1LM-10] 24 796,–š. 900 mm

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY
Každá zásuvka obsahuje 3 podélné a 8 příčných 
dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.  

[1LM-11] 22 833,–š. 800 mm

JavorJavor

Šedá Třešeň
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REGISTRAČNÍ 
SKŘÍNĚ

Registrační skříně s pevnými 
oboustranně pohledovými zády, 
korpusem skříně a korpusem zásuvek 
o tloušťce materiálu 18 mm, olepeny 
hranou ABS, u zásuvek o síle 2 mm, 
ostatní hrany ABS 0,5 mm. Dřevěné 
zásuvky vybaveny kovovými výsuvy 
s možností 100% vysunutí, zátěž 
na jednu zásuvku do 15 kg, systém 
pro závěsné desky. Úchytky kovové, 
zámek centrální pro uzamčení všech 
zásuvek. Skříně vybaveny stavitelnými 
kluzáky pro možnost vyrovnání 
podlahové nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu. 

REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ
Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek. 

[1SR-4] 6 336,–v. 1510 mm

REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ
Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek. 

[1SR-1] 3 206,–v. 520 mm

REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ
Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.   

[1SR-3] 5 296,–v. 1180 mm

REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ
Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.   

[1SR-2] 4 233,–v. 850 mm

Šedá Buk

Bílá Javor
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KOVOVÉ
KARTOTÉKY

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

BAREVNÉ PROVEDENÍ 
Kartotéky Bisley IPCC nabízíme pouze 
ve světle šedé variantě (RAL 7035).

Červená
(RAL 3020)

Žlutá
(RAL 1018)

Zelená 
Bisley

Světle šedá
(RAL 7035)

Bílá Chalk
(RAL 9010)

Modrá 
Bisley

Stříbrná 
(RAL 9006)

Béžová
(RAL 1015)

Modrá 
(RAL 5013)

Světle šedá
(RAL 7035)

KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY IPCC 
Pro dokumenty formátu A4 nebo Foolscap. Vnitřní 
rozměry zásuvky: šířka 324 mm, hloubka 560 mm, 
výška 267 mm. Zařízení proti převážení (nelze 
vysunout více zásuvek najednou). Nosnost jedné 
zásuvky max. 40 kg. Prolisované úchytky. Centrální 
zámek. Hmotnost 22 / 31 / 40 kg. Šířka 413 mm. 
Hloubka 622 mm. Záruka 5 let. 

[IPC 21 A4] 3 923,– v. 711 mm

[IPC 41 A4] 4 360,– v. 1321 mm

[IPC 31 A4] 4 583,– v. 1016 mm

ZÁVĚSNÉ DESKY
Závěsné pořadače formátu A4 s horní popiskou. 
Kovová horní lišta. Vzdálenost středu obou konců 
(místo pro zavěšení na kolejničky) 330 mm. Uvedená 
cena je za balení 25 ks včetně plastových štítků 
a papírových popisek.

[OA 110] 420,–Modrá

[OA 310] 420,–Žlutá

[OA 210] 420,–Zelená

[OA 410] 420,–Růžová

1321 mm

1016 mm

711 mm
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KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY BS
Pro dokumenty nebo závěsné pořadače formátu A4 
nebo Foolscap. Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 324 
mm, hloubka 560 mm, výška 267 mm. Zařízení proti 
převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou).
Nosnost jedné zásuvky max. 45 kg. Prolisované úchyt-
ky. Centrální zámek. Hmotnost 31,4 / 43,6 / 55 kg. 
Šířka 413 mm. Hloubka 622 mm. Záruka 7 let. 

[BS2/A4] 5 507 ,– v. 711 mm

[BS4/A4] 7 099,– v. 1321 mm

[BS3/A4] 6 651,– v. 1016 mm

KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY CC
Pro dokumenty nebo závěsné pořadače formátu A4 
nebo Foolscap. Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 
324 mm, hloubka 560 mm, výška 267 mm. Zařízení 
proti převážení (nelze vysunout více zásuvek 
najednou). Nosnost jedné zásuvky max. 40 kg. 
Centrální zámek. Hmotnost 25 / 35 / 40 kg. Šířka 
413 mm. Hloubka 622 mm. Záruka 5 let. 

[CC2/A4] 5 369,– v. 711 mm

[CC4/A4] 7 099,– v. 1321 mm

[CC3/A4] 6 171,– v. 1016 mm

1321 mm

1321 mm

1016 mm

1016 mm

711 mm

711 mm
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PRACOVNÍ
LINKY
DO ORDINACE

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit 
příslušný odstín.

Bílá
15

Buk
13

Javor
14

Šedá
16

Třešeň
12

Wenge
11
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SPODNÍ 
SKŘÍŇKY

Skříně se soklem o výšce 100 mm
a dveře vyrobené z laminotřískové 
desky o tloušťce 18 mm a olepeny
hranou ABS, u dveří o síle 2 mm, 
ostatní hrany ABS 0,5 mm. Záda 
skříně HDF 3 mm. Součástí ceny 
skříně v základu pracovní deska 
o tloušťce 28 mm a zadní krycí lišta. 
Pracovní deska vždy v jednom kuse 
na celou sestavu skříní. Sokl se
silikonovou těsnící lištou proti 
zatékání. Hrany skříně olepeny 
speciální polyuretanovou technologií 
pro zvýšení odolnosti proti vodě, 
proto na všechny naše skříně 
poskytujeme záruku 5 let. Úchytky 
kovové. Skříně vybaveny stavitelnými 
kluzáky pro možnost vyrovnání 
podlahové nerovnosti. Expedováno 
ve smontovaném stavu.

SPODNÍ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
Záda skříně v barvě korpusu. Hloubka 600 mm. Výška 
900 mm.  

[1LS-0209-N] 2 050,– š. 200 mm

[1LS-0609-N] 2 661,– š. 600 mm

[1LS-0409-N] 2 467 ,– š. 400 mm

ZADNÍ OBKLAD STĚNY
Šířka 1000 mm. Hloubka 18 mm. Výška 600 mm. 
Uvedená cena za 1 bm obkladu. Maximální délka
jednoho kusu obkladu 2700 mm.

[1OB-01] 536,– 

Buk

Javor

SPODNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ
S vnitřní policí. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-0709] 3 991,– š. 400 mm

[1LS-0909] 4 544,– š. 900 mm

[1LS-0809] 4 239,– š. 600 mm

Třešeň

SPODNÍ SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ
3 zásuvky. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-0409-Z3] 4 657 ,– š. 400 mm

[1LS-0809-Z3] 6 276,– š. 800 mm

[1LS-0609-Z3] 5 473,– š. 600 mm

[1LS-1009-Z3] 7 073,– š. 1000 mm

Buk

SPODNÍ SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ
4 zásuvky. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-0409-Z4] 4 857 ,– š. 400 mm

[1LS-0809-Z4] 6 476,– š. 800 mm

[1LS-0609-Z4] 5 673,– š. 600 mm

[1LS-1009-Z4] 7 073,– š. 1000 mm

Javor
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SPODNÍ SKŘÍŇKA NA ODPAD
S výsuvnými koši na dělený odpad. Součástí je 1x 
víko. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-0609-K] 5 221,– š. 600 mm

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ
S vnitřní policí. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-0309-L(P)] 2 520,– š. 300 mm, levá

[1LS-0509-L(P)] 3 090,– š. 500 mm, levá

[1LS-0409-L(P)] 2 779,– š. 400 mm, levá

[1LS-0609-L(P)] 3 404,– š. 600 mm, levá

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ
Se zásuvkou a vnitřní policí. Hloubka 600 mm. Výška 
900 mm.  

[1LS-0609-Z1-L(P)] 4 246,– š. 600 mm, levá

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ
Se zásuvkou a vnitřní policí. Hloubka 600 mm. Výška 
900 mm.  

[1LS-0609-Z1] 5 181,– š. 800 mm

SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ
Na vestavnou troubu se zásuvkou. Hloubka 600 mm. 
Výška 900 mm.
Maximální rozměry trouby: š. 594 mm x hl. 570 mm
x v. 594 mm. 

[1LS-0609-T] 3 849,– š. 600 mm

SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ
Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 
900 mm.
Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm
x v. 720 mm.   

[1LS-0609-C-L(P)] 2 973,– š. 600 mm, levá

Levá

LeváLevá

Třešeň

Javor Šedá Javor

JavorJavor
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SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ
S výsuvnou kovovou policí tvar ledvina. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-1006-R-L(P)] 9 286,–š. 1000 mm, levá

SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ
Policová. Hloubka 1000 mm. Výška 900 mm.

[1LS-1010-R-L(P)] 7 783,–š. 1000 mm, levá

SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ
Policová. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.  

[1LS-1106-R-L(P)] 5 093,–š. 1100 mm, levá

Levá
Levá

Levá

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín a uvést, 
zda se jedná o korpus či pracovní desku.

Vzorník dezénů korpusu najdete na začátku kategorie 
Pracovní linky do ordinace (strana 174).

PRACOVNÍ DESKY

Bílá
22

Buk
25

Marquina bílá
24

Mramor černý
21

Titan
23

Virginia
26

Třešeň

Buk Javor
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SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ
Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 
2100 mm.
Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm 
x v. 1930 mm.   

[1LS-0621-C-L(P)] 4 261,– š. 600 mm, levá

VYSOKÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ KOMBI
Na vestavnou troubu a mikrovlnnou troubu. Hloubka 
600 mm. Výška 2100 mm. 
Maximální rozměry mikrovlnné trouby: š. 594 mm 
x hl. 570 mm x v. 450 mm. 
Maximální rozměry trouby: š. 594 mm x hl. 570 mm 
x v. 594 mm. 

[1LS-0621-T-L(P)] 5 434,– š. 600 mm, levá

SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ
Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 
1500 mm.
Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm 
x v. 1350 mm.   

[1LS-0615-C-L(P)] 3 510,– š. 600 mm, levá

Levá LeváLevá

Všechny uvedené ceny jsou 
bez spotřebičů.

VYSOKÉ SKŘÍNĚ

Skříně s pevnými oboustranně 
pohledovými zády, soklem o výšce 
100 mm a s dveřmi vyrobenými
z laminotřískové desky o tloušťce 
18 mm, olepené hranou ABS, u dveří
o síle 2 mm, ostatní hrany ABS 
0,5 mm. Úchytky kovové. Skříně 
vybaveny stavitelnými kluzáky 
pro možnost vyrovnání podlahové 
nerovnosti. Expedováno
ve smontovaném stavu.

Javor Třešeň

Javor
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HORNÍ 
SKŘÍŇKY

Horní skříně otevřené bez dveří 
s pevnými oboustranně pohledovými
zády, skříně s dveřmi mají záda HDF 
3 mm se ztužujícím lubem. Skříně 
vyrobeny z laminotřískové desky 
o tloušťce 18 mm a olepeny hranou 
ABS, u dveří o síle 2 mm, ostatní 
hrany 0,5 mm. U prosklených dveří 
sklo mléčné v hliníkovém rámečku. 
Bez příplatku je možné objednat 
prosklené dveře v dřevěném rámečku
ve stejném provedení jako korpus
skříně. Úchytky kovové. Expedováno
ve smontovaném stavu.

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ
Závěsná. Jednodveřová s prosklenými dveřmi, s policí
a pohledovými zády. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0306-G-L(P)] 2 047 ,– š. 300 mm, levá

[1LH-0506-G-L(P)] 2 296,– š. 500 mm, levá

[1LH-0406-G-L(P)] 2 153,– š. 400 mm, levá

[1LH-0606-G-L(P)] 2 421,– š. 600 mm, levá

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ
Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0306-L(P)] 1 509,– š. 300 mm, levá

[1LH-0506-L(P)] 1 737 ,– š. 500 mm, levá

[1LH-0406-L(P)] 1 620,– š. 400 mm, levá

[1LH-0606-L(P)] 1 864,– š. 600 mm, levá

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ
Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0706] 2 226,– š. 700 mm

[1LH-0906] 2 446,– š. 900 mm

[1LH-0806] 2 337 ,– š. 800 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ
Závěsná. S prosklenými dveřmi, s policí a pohledovými 
zády. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0706-G] 3 241,– š. 700 mm

[1LH-0906-G] 3 537 ,– š. 900 mm

[1LH-0806-G] 3 411,– š. 800 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ
Závěsná, s policemi. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-1006-R-L(P)] 2 519,– š. 1000 mm, levá

Levá Levá

Levá

Javor

BukJavor

JavorTřešeň
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HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ
Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0403-N] 1 051,– š. 400 mm

[1LH-0803-N] 1 607 ,– š. 800 mm

[1LH-0603-N] 1 163,– š. 600 mm

[1LH-1003-N] 1 691,– š. 1000 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI
Závěsná. Hloubka 320 mm. Výška 300 mm.  

[1LH-0603-U] 2 049,– š. 600 mm

[1LH-1003-U] 2 507 ,– š. 1000 mm

[1LH-0803-U] 2 200,– š. 800 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI
Závěsná. Prosklená, dveře s hliníkovým rámečkem. 
Hloubka 320 mm. Výška 300 mm.  

[1LH-0603-G] 3 914,– š. 600 mm

[1LH-1003-G] 5 287 ,– š. 1000 mm

[1LH-0803-G] 4 450,– š. 800 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
Závěsná. S policí a pohledovými zády. Hloubka 
300 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0306-N] 1 241,– š. 300 mm

[1LH-0806-N] 1 691,– š. 800 mm

[1LH-0606-N] 1 524,– š. 600 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ
Závěsná, vnitřní. Hloubka 500 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0506-RN] 1 999,– š. 500 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI
Závěsná. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0506-V] 2 791,– š. 400 mm

[1LH-0806-V] 3 146,– š. 800 mm

[1LH-0606-V] 2 917 ,– š. 600 mm

[1LH-0906-V] 3 256,– š. 900 mm

[1LH-1006-V] 3 391,– š. 1000 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI
Závěsná. Dvě samostatně výklopná dvířka. Hloubka 
320 mm. Výška 600 mm.  

[1LH-0506-U] 2 249,– š. 400 mm

[1LH-0806-U] 2 607 ,– š. 800 mm

[1LH-0606-U] 2 379,– š. 600 mm

[1LH-0906-U] 2 716,– š. 900 mm

[1LH-1006-U] 2 849,– š. 1000 mm

Javor

Buk

Javor

Šedá TřešeňJavor

Bílá
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DŘEZY 
A VODOVODNÍ 
BATERIE

NEREZOVÝ JEDNODŘEZ
Šířka 455 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-01] 1 159,– 

NEREZOVÝ DŘEZ 
Se dvěma vaničkami a odkládací plochou. Šířka 
965 mm. Hloubka 500 mm.

[1ND-03] 4 963,– 

NEREZOVÝ DŘEZ 
S odkládací plochou. Šířka 780 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-02] 1 240,– 

VODOVODNÍ BATERIE
[1VD-01] 827 ,– 

VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU
[1VD-02] 1 820,– 

VODOVODNÍ BATERIE
[1VD-03] 9 559,– 
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NEREZOVÝ DVOUDŘEZ 
Šířka 780 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-04] 3 336,– 

FRAGRANITOVÝ DŘEZ 
Šířka 970 mm. Hloubka 500 mm.

[1ND-05] 11 681,– 

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy fragranitového dřezu je 
nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Grafit

Bílá led

Onyx

Sahara

Šedý kámen

Tmavě hnědá

Vanilka
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RESUSCITAČNÍ
VOZÍKY

RESUSCITAČNÍ VOZÍK
Vozík vhodný na převoz a uskladnění drobného 
zdravotnického materiálu (převazový materiál, léky, 
ampulky), na ošetřování pacienta, podávání léků, 
infúzí. Čela zásuvek z tvrzeného ABS plastu 
se zaoblenými rohy a hranami uvnitř vybavená 
gumovým profilem – dokonalá prachotěsnost.  
Zásuvka s vyjímatelným košem z vysoce odolného 
ABS plastu (modulový systém). Centrální zámek 
zásuvek. Madla vozíku z nerez. oceli AISI 304 vsazené 
do plastových úchytek. Ocelová konstrukce 
s antivibračními prolisy. Spodní část vozíku chráněná 
4 prvky z odolného a nárazuvzdor. materiálu. 
Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304 s prolisem 
12 mm. 4 ochranné prvky z ABS plastu umístěné 
v rozích pracovní desky. Možnost barevného 
provedení zásuvek. Vypalovaná prášková barva  
RAL 7042 (šedá). Rozměry vozíku (bez příslušenství)  
730 x 540 x 1050 mm. Zásuvky 1 x 65 mm / 
/3 x 200 mm. Příslušenství: 10x plastový box výklopný. 
Infúzní stojan. Držák defibrilátoru. Nádoba na katetry. 
Držák O2 lahve s popruhy. Nerezový odpadkový koš. 
Sklopná deska s nosností 10 kg. Nerezová pracovní 
deska s nosností 20 kg. Příruční polička. Resuscitační 
podložka. Zásuvková lišta (elektrifikace) 4 x 220 V / 
/ přívod 1,5 m. Otvírák ampulek. 4 x plastové 
nárazuvzdorné nárazníky. 4 x otočná kolečka � 125 
mm (2 s brzdou).

[RSX2] 74 717 ,– 

ANESTEZIOLOGICKÝ VOZÍK
Vozík vhodný na převoz a uskladnění drobného 
zdravotnického materiálu (převaz. materiál, léky, 
ampulky), na ošetřování pacienta, podávání léků. Čela 
zásuvek z tvrzeného ABS plastu se zaoblenými rohy 
a hranami uvnitř vybavená gumovým profilem 
– dokonalá prachotěsnost. Zásuvka s vyjímatelným 
košem z vysoce odolného ABS plastu (modulový 
systém). Centrální zámek zásuvek. Madla vozíku 
z nerezové oceli AISI 304 vsazené do plastových 
úchytek. Ocelová konstrukce s antivibračními prolisy. 
Spodní část vozíku chráněná 4 prvky z odolného 
a nárazuvzdorného materiálu. Pracovní deska z nerez 
oceli AISI 304 s prolisem 12 mm. 4 ochranné prvky 
z ABS plastu umístěné v rozích pracovní desky. 
Možnost barevného provedení zásuvek. Vypalovaná 
prášková barva RAL 7042 (šedá). Rozměry vozíku 
(bez příslušenství) 730 x 540 x 1050 mm. Zásuvky 
2 x 65 mm / 1x 120 mm / 2 x 200 mm. Příslušenství: 
10 x plastový box výklopný. Držák rukavic. Držák 
nádoby na použité jehly. Nerezový zakladač 
na dokumentaci. Držák O2 lahví s popruhy. Sklopná 
deska s nosností 10 kg. Nerez. pracovní deska 
s přelisem a nosností 20 kg. 4 x plastové 
nárazuvzdorné nárazníky. 4 x otočná kolečka 
� 125 mm (2 s brzdou). 

[AEX2] 58 456,– 

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy zásuvkových čel je nutné 
ke kódu přiřadit příslušné odstíny a uvést,
o jaké zásuvky se jedná.

RAL 1021

RAL 2011

RAL 3020

RAL 4008

RAL 5015

RAL 6018

RAL 7042

RAL 9003

RAL 9005
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VOZÍKY 
NA SBĚR
PRÁDLA

VOZÍK NA SBĚR PRÁDLA
Chromovaná ocelová konstrukce. Otvírací plastové 
víko v barvě podle vzorníku. Ruční/nožní otvírání víka. 
Na koše 120 l (koše nejsou součástí dodávky). 
Kolečka 4 x 50 mm, 2x s brzdou. Šířka 530 mm.
Hloubka 500 mm. Výška 1200 mm. Nosnost 30 kg.

[VKO120C] 4 291,– Ruční otvírání

[VKO120CN] 5 289,– Nožní otvírání

DVOJITÝ VOZÍK NA SBĚR PRÁDLA
Chromovaná ocelová konstrukce. Otvírací plastová 
víka v barvách podle vzorníku. Ruční/nožní otvírání 
víka. Na 2 koše 120 l (koše nejsou součástí dodávky). 
Kolečka 4 x 50 mm, 2x s brzdou. Šířka 1030 mm.
Hloubka 500 mm. Výška 1200 mm. Nosnost 60 kg.

[VKO120C2] 8 557 ,– Ruční otvírání

[VKO120C2N] 10 634,– Nožní otvírání

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy víka je nutné ke kódu 
přiřadit příslušný odstín.

Žluté Zelené Modré

Červené
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MOBILIÁŘ

NÁSTROJOVÝ VOZÍK, CHROM
Nástrojový vozík, střední. Výškově nastavitelný nerez
tác: 800–1200 mm, stranově natočitelný – aretace 
nožním pedálem. Neantistatické provedení. Rozměry 
stolka 730 x 530 x 800 mm. Rozměry tácu 680 x 480 
x 15 mm. Kolečka 4x 75 mm (2 s brzdou).     

[160067] 12 037 ,– 

NÁSTROJOVÝ VOZÍK, NEREZ
Nástrojový vozík, střední. Výškově nastavitelný nerez 
tác: 800–1200 mm, stranově natočitelný – aretace 
nožním pedálem. Antistatické provedení. Rozměry 
stolka 730 x 530 x 800 mm. Rozměry tácu 680 x 480 
x 15 mm. Kolečka 4x 75 mm (2 s brzdou).

[160068] 13 741,– 

NÁSTROJOVÝ STOLEK, TÁC/KOŠ, NEREZ
Celonerezový nástrojový stolík s horními madly, 
střední. Nahoře nerezový vyjímatelný tác, dole 
nerezový koš. Antistatické provedení. Rozměry koše 
680 x 480 x 200 mm. Rozměry táců 680 x 480  
x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. 
Kolečka 4 x 100 mm (2 s brzdou).     

[160086] 14 850,– 

NÁSTROJOVÝ VOZÍK, CHROM
Chromovaný nástrojový stolek s horními madly, 
střední. Nahoře nerezový vyjímatelný tác, dole drátěný 
poplastovaný koš. Neantistatické provedení. Rozměry 
koše 680 x 480 x 200 mm. Rozměry táců 680 x 480 
x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. 
Kolečka 4x 100 mm (2 s brzdou).     

[160085] 11 287 ,– 

UNIVERZÁLNÍ STOLEK UNI 687
Nerezová pracovní plocha. 1x zásuvka hl. 100 mm, 
1x zásuvka hl. 200 mm. Plastové příčky do zásuvky 
200 mm (organizér). Plastové příčky do zásuvky 
100 mm (organizér). Plastový odpadkový koš. Plastový 
nástavec s výklopnými boxy na stříkačky, jehly a 
ostatní drobný zdravotnický materiál. Rozměry 
vozíku š. 590 x hl. 460 x v. 950 mm. Výška pracovní 
plochy 850 mm. Kovová konstrukce – lakované 
polyesterovými práškovými barvami – RAL 9003 bílá. 
Kolečka 4 x 75 mm, 2 s brzdou.  

[UNI687] 22 217 ,– 
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NÁSTROJOVÝ STOLEK, NEREZ
Nástrojový stolek s nerezovými horními madly, střední. 
2 nerezové vyjímatelné tácy. Antistatické provedení. 
Rozměry táců 680 x 480 x 15 mm. Rozměry stolku 
900 x 570 x 890 mm. Kolečka 4 x 100 mm 
(2 s brzdou).     

[160088] 13 754,– 

NÁSTROJOVÝ STOLEK, CHROM
Chromovaný nástrojový stolek s horními madly, 
střední. 2 nerezové vyjímatelné tácy. Antistatické 
provedení. Rozměry táců 680 x 480 x 15 mm. 
Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. Kolečka 
4x 100 mm (2 s brzdou).  

[160087] 11 281,– 

VÍCEÚČELOVÝ VOZÍK
Pro vykonávání převazů, ošetřování ran. 2 nerezové
police. 1 zásuvka. Držák s plastovou nádobou 
a odpadkovým košem. Odkládací plocha z děrovaného 
plechu s ohrádkou. Kolečka 4x 80 mm (2 s brzdou). 
Rozměry vozíku 1430 x 450 x 865 mm. Kovová 
ocelová konstrukce – povrchová úprava práškovými 
barvami RAL 9003 bílá.     

[47565] 9 541,– 

VOZÍK NA ROZVOZ STRAVY
Kovová ocelová konstrukce – povrchová úprava 
práškovými barvami RAL 9003 bílá. 3 police 
z vysokotlakového laminátu (HPL) + zábrana. Rozměry 
vozíku 995 x 500 x 958 mm. Délka včetně madel 
1170 mm. Kolečka 4x 80 mm (2 s brzdou). 

[4751] 8 770,– 
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SPECIÁLNÍ
SEDACÍ 
NÁBYTEK

KARDIO KŘESLO ELEGANZA SITO
Transportní a relaxační křeslo. Nastavitelný zádový 
díl s odnímatelnou hlavovou opěrkou 12–45°. 
Odnímatelný sedák. Výškově nastavitelné područky. 
Podnožka. Přední a zadní držáky příslušenství. Kovové 
kolečka 4x 125 mm, centrálně zabrzditelná zadní 
kolečka. Nosnost 135 kg. Rozměry 680 x 760 
x 1230 mm.

[Eleganza Sito] 32 906,– 

POLOHOVATELNÉ ODBĚROVÉ KŘESLO
Kovová ocelová konstrukce – povrchová úprava 
práškovými barvami RAL 9003 bílá. Trojdílná ložná
plocha čalouněná zdravotnickou koženkou. 
Mechanické polohování dílů ložné plochy. Rozměry 
ložné plochy 1950 x 650 mm. Šířka 850 mm. Výška 
ložné plochy 650 mm. Podhlavník 850 x 650 x 60 mm. 
Střední část 500 x 650 x 60 mm. Nožní část 580 x 650 
x 60 mm. Kolečka 4x 125 mm, zabrzditelná. Infúzní 
stojan, 2 područky PUR včetně držáku. 

[POK] 25 781,– 



189Uváděné ceny jsou bez DPH včetně dopravy. ZDRAVOTNICTVÍVíce na www.artspect.cz

TRANSPORTNÍ KŘESLO
Transportní křeslo určené pro přepravu osob v rámci
nemocnice. Opěrka zad. Trubková konstrukce – barva 
bílá. Odklopné opěrky předloktí. Odklopné opěrky 
nohou pro lehčí nastupování. Čalouněný sedák 
a opěrák – hnědá koženka. Zadní otočná kolečka 
200 mm, s brzdou. Přední kolečka 300 mm. Výška 
sedáku od země 530 mm. Průjezdná šířka 730 mm.
Nosnost 150 kg.

[TRKR] 13 224,– 

INVALIDNÍ VOZÍK
Kovová pevná lakovaná konstrukce. Odklopné opěrky 
rukou pro lepší nastupování ze strany. Opěrky nohou
– odnímatelné, otočné a sklopné do stran. Pevné 
PU kolečka s průměrem 600 mm a 200 mm. Nosnost
125 kg. Rozměry vozíku 1050 x 895 x 660 mm. Šířka
ve složeném stavu 320 mm. Výška sedu 495 mm. 
Rozměr sedáku 460 x 420 mm.

[INV] 9 826,– 

WC SEDAČKA 
Pevná a stabilní konstrukce, vysoce kvalitní materiály.
Dvoudílný sedák umožňující odebrání nádoby vrchem 
i zezadu. Odklopitelné loketní opěrky. Odnímatelný 
kryt sedáku z pěnové gumy. Nohy křesla ukončené 
pevnými gumovými násadami. Celková výška 
870 mm. Celková šířka 560 mm. Hloubka sedu 
450 mm. Výška sedu 530 mm. Šířka sedu 460 mm. 
Nosnost 130 kg.

[WCSED] 9 370,– 
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SEDACÍ
NÁBYTEK

ŽIDLE LIBRA CONFERENCE
Opěrák se síťovinou. Pevné područky. Ocelová  
chromovaná konstrukce. Šířka 600 mm. Šířka sedáku 
490 mm. Hloubka sedáku 490 mm. Výška 920 mm. 
Výška sedáku 470 mm. Záruka 2 roky.   

[Libra Conference W] 2 334,–Bílý plast

ŽIDLE LIBRA HIGH
S vysokým opěrákem se síťovinou a výškově nastavi-
telnou opěrkou hlavy. Opěrák s funkcí ergonomického 
bočního náklonu pro přizpůsobení se při pohybu  
zad na židli. Pevné područky. Leštěný aluminiový kříž. 
Synchronní mechanismus. Pružinové nastavení síly 
opěráku kolečkem pod sedákem. Šířka 600 mm. Šířka 
sedáku 490 mm. Hloubka sedáku 490 mm. Výška 
1110–1290 mm. Výška sedáku 470–570 mm. Záruka 
2 roky.   

ŽIDLE LIBRA LOW
Bílý plast. Opěrák se síťovinou, sedák čalouněný.  
Pevné područky. Leštěný aluminiový kříž. Možnost 
asynchronního mechanismu nebo synchronního  
mechanismu s trojnásobnou aretací opěráku. Pruži-
nové nastavení síly opěráku kolečkem pod sedákem. 
Šířka 600 mm.  Šířka sedáku 470 mm. Hloubka 
sedáku 500 mm. Výška 870–1030 mm. Výška sedáku 
350–510 mm. Výška područek 200 mm. Záruka 2 roky.   

[Libra High W] 3 658,–
[Libra Low W] 2 195,–Asyn. mechanismus

[Libra Low Plus W] 3 293,–Syn. mechanismus
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ŽIDLE LAYER
Stolička s černě lakovaným nebo chromovaným 
ocelovým rámem (profil ovál), s plastovým sedákem 
a opěrákem. Stohovatelnost max. 10 ks. Nosnost 
120 kg. Šířka 550 mm. Výška 730 mm. Výška sedáku 
455 mm. Hloubka sedáku 430 mm. Záruka 2 roky. 

[Taurus PN LAYER] 519,– Černý rám

[Taurus PC LAYER] 661,– Chromovaný rám

MULTISED LAYER
Multised s černě lakovaným ocelovým rámem, 
s plastovým sedákem a opěrákem. Nosnost 120 kg/
/sedadlo. Šířka 1040 / 1550 / 2090 / 2600 mm. Výška 
835 mm. Výška sedáku 450 mm. Záruka 2 roky. 

[1122 PN LAYER] 3 154,– 2 sedadla, černý rám

[1124 PN LAYER] 5 433,– 4 sedadla, černý rám

[1123 PN LAYER] 4 294,– 3 sedadla, černý rám

[1125 PN LAYER] 6 573,– 5 sedadla, černý rám

MULTISED
Multised s černě nebo šedě lakovaným ocelovým 
rámem, s čalouněným sedákem a opěrákem. Nosnost 
120 kg/sedadlo. Šířka 1040 / 1550 / 2090 / 2600 mm. 
Výška 835 mm. Výška sedáku 465 mm. Záruka 2 roky. 

[1122 TN] 3 677 ,– 2 sedadla, černý rám

[1124 TN] 6 334,– 4 sedadla, černý rám

[1123 TN] 5 006,– 3 sedadla, černý rám

[1125 TN] 7 661,– 5 sedadla, černý rám

ŽIDLE 
Stolička s černě a šedě lakovaným nebo 
chromovaným ocelovým rámem (profil ovál), 
s čalouněným sedákem a opěrákem. Stohovatelnost 
max. 5 ks. Nosnost 120 kg. Šířka 530 mm. Výška 
835 mm. Výška sedáku 460 mm. Hloubka sedáku 
425 mm. Záruka 2 roky. 

[1120 TN] 771 ,– Černý rám

[1120 TG] 773,– Šedý rám

[1120 TC] 870,– Chromovaný rám

[1122 TG] 3 677 ,– 2 sedadla, šedý rám

[1124 TG] 6 334,– 4 sedadla, šedý rám

[1123 TG] 5 006,– 3 sedadla, šedý rám

[1125 TG] 7 661,– 5 sedadla, šedý rám
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ZAMYKÁNÍ

PLECHOVÉ SKŘÍNĚ
PRO ZAMĚSTNANCE

PLECHOVÁ SKŘÍŇ DVOJITÁ
Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační 
otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 600 mm. Hloubka 
500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 43 kg. Záruka 5 let.

[A5040] 3 820,–

PLECHOVÁ SKŘÍŇ
Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační 
otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 300 mm. Hloubka 
500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 21 kg. Záruka 5 let.

[A5138] 2 531,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy dveří je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

RAL 7035 RAL 6011 RAL 5005 RAL 3000
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PLECHOVÁ SKŘÍŇ, Z-TVAR
Zamykání na cylindrický zámek. Dorazová plocha proti vpáčení, větrací mřížky. 
Se soklem. Šířka 300 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1950 mm (skříň 1850 mm, sokl 
100 mm). Hmotnost 27 kg. Záruka 5 let.

[XS32-18Z] 4 166,–

PLECHOVÁ SKŘÍŇ DVOJITÁ, Z-TVAR
Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační 
otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 600 mm. Hloubka 
500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 43 kg. Záruka 5 let.

[XS64-18Z] 6 510,–

ZAMYKÁNÍ

GUMOVÉ NÁRAZNÍKY
Dvířka skříní doléhají 
na dva gumové nárazníky 
a významně snižují hlučnost 
při zavírání.

ŠATNÍ HÁČKY
Přes celou šířku šatní buňky 
je hrazda se třemi plastovými 
háčky. Hrazda je vyjímatelná.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ
Pro volbu barvy dveří je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín. Vzorník je určený pro skříně konkrétně na této straně.

RAL 1023 RAL 2008 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5018 RAL 6019RAL 8000 RAL 9010RAL 7035


