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POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR ECONOMY
4-dielna ložná plocha drevené lamely

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý-R5311
buk tónovaný-R5111 

integrované sklápacie bočnice áno

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 40 - 80 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 90 cm

vonkajší rozmer 216 cm x 103 cm

celková hmotnosť 84,4 kg

maximálna hmotnosť používateľa 135,0 kg

bezpečné pracovné zaťaženie 175,0 kg

 • delené integrované bočnice
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • poloha trendelenburg + antitrendelenburg
 • ložná plocha: kovové sito alebo  kovové lamely
 • dĺžka ložnej plochy 180cm alebo 220cm
 • šírka ložnej plochy 80cm alebo 100cm
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

komfortné elektricky nastaviteľné polohovacie lôžko

Obj. č. PB325

POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR HOSPITAL

4-dielna ložná plocha drevené lamely

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý - R5311
buk tónovaný - R5111 

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 40 - 80 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 90 cm

vonkajší rozmer 216 cm x 101 cm

celková hmotnosť 95,9 kg

maximálna hmotnosť používateľa 135,0 kg

bezpečné pracovné zaťaženie 175,0 kg

 • externé sklápacie bočnice
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • poloha trendelenburg + antitrendelenburg
 • ložná plocha: kovové sito alebo  kovové lamely
 • dĺžka ložnej plochy 180 cm alebo 220 cm
 • šírka ložnej plochy 80 cm alebo 100 cm
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

komfortné elektricky nastaviteľné polohovacie lôžko

Obj. č. PB321
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POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR COMFORT LOW
nízka ložná plocha 23 cm

4-dielna ložná plocha drevené lamely

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý-R5311
buk tónovaný-R5111 

integrované sklápacie bočnice áno

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 23 - 63 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 90 cm

vonkajší rozmer 215 cm x 102 cm

celková hmotnosť 104,8 kg

maximálna hmotnosť používateľa 135,0 kg

bezpečné pracovné zaťaženie 175,0 kg

 • delené integrované bočnice
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • poloha trendelenburg + antitrendelenburg
 • ložná plocha: kovové sito alebo  kovové lamely
 • dĺžka ložnej plochy 180cm alebo 220cm
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

polohovacie lôžko s nízkou ložnou plochou

Obj. č. 337

POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR COMFORT

4-dielna ložná plocha drevené lamely

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý - R5311
buk tónovaný - R5111 

integrované sklápacie bočnice áno

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 40 - 80 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 90 cm

vonkajší rozmer 215 cm x 102 cm

celková hmotnosť 104,8 kg

maximálna hmotnosť používateľa 135,0 kg

bezpečné pracovné zaťaženie 175,0 kg

 • delené integrované bočnice
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • poloha trendelenburg + antitrendelenburg
 • ložná plocha: kovové sito alebo  kovové lamely
 • dĺžka ložnej plochy 180cm alebo 220cm
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

polohovacie lôžko s elegantným dizajnom

Obj. č. 331
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POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR PROFI XL, XXL

4-dielna ložná plocha kovové sito

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý-R5311
buk tónovaný-R5111 

integrované sklápacie bočnice áno

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 40 - 80 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 120 cm

vonkajší rozmer 207 cm x 132 cm

celková hmotnosť XL: 155,6 kg, XXL: 161,6

maximálna hmotnosť používateľa XL: 200 kg, XXL: 300 kg

bezpečné pracovné zaťaženie XL: 250 kg, XXL:  350 kg

 • centrálna brzda
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

nadrozmerné lôžko s vysokou nosnosťou

   Obj.č. XL: PBX4
             XXL: PBXX4

POLOHOVANIE A SPÁNOK

Polohovacie lôžko

ELBUR PROFI
4-dielna ložná plocha drevené lamely

hrazda s hrazdičkou áno

štandardný dekor buk svetlý - R5311
buk tónovaný - R5111 

integrované sklápacie bočnice áno

ručný ovládač s kľúčom
pre aktiváciu ovládania

áno

rozsah polohovania svetlej výšky 40 - 80 cm

polohovanie opierky hlavy cca 70°

polohovanie stehennej časti 45°

4x brzdené kolieska 100 mm

rozmer ložnej plochy 200 cm x 90 cm

vonkajší rozmer 207 cm x 102 cm

celková hmotnosť 112,8 kg

maximálna hmotnosť používateľa 135,0 kg

bezpečné pracovné zaťaženie 175,0 kg

 • delené integrované bočnice
 • centrálna brzda
 • mechanický rastomat pre polohovanie lýtkovej časti
 • 8 drevených dekorov na výber
 • ložná plocha: kovové sito alebo kovové lamely
 • dĺžka ložnej plochy 180cm alebo 220cm
 • šírka ložnej plochy 80cm alebo 100cm, 120cm
 • lampička na čítanie
 • držiak na infúziu

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKOVÉ VYBAVENIE

profi lôžko pre stacionárny segment

Obj č. PB526
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STOLÍKY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO

POLOHOVANIE A SPÁNOK

EXTERNÝ PODHLAVNÍK

EXTERNÁ HRAZDA S 
HRAZDIČKOU

SERVÍROVACÍ STOLÍK NOVA

NOČNÝ STOLÍK RUBENS OT, RUBENS 1, RUBENS2 

JEDÁLENSKÝ STOLÍK

Obj č. RS450

Obj č. MI161

Obj č. ST90
 • výškové nastavenie jedálenskej dosky
 • v šedom alebo drevenom prevedení
 • 4 kolieska, dve s brzdou

Obj č. PBROT | PBR1 | PBR2
 • nočný stolík na kolieskach 
 • obojstranne otvárateľná skrinka a zásuvka
 • na výber osem rôznych dekorov dreva
 • integrovaná výklopná jedálenská doska
 • výškové nastavenie jedálenskej dosky / len RUBENS2 /

Obj č. RS990

SERVÍROVACÍ STOLÍK RUBENS 3
Obj č. PBR3

 • teleskopické nastavenie výšky 77-110 cm
 • dvojdielna jedálenská doska s možnosťou naklápania 
 • 4 kolieska, dve s brzdou

PRÍSLUŠENSTVO K LÔŽKAM ELBUR

POLOHOVANIE A SPÁNOK

VZORKOVNÍK DEKOROV ELBUR

obr. Príslušenstvo obj.č.
1 ložná plocha drevené lamely štandard

2 ložná plocha kovové lamely PBKL90

3 ložná plocha kovové sito  PBKS90

4 Integrované bočnice štandard

5 externá bočnica PBEB200

6 delená bočnica PBDB200

7 adaptér na zvýšenie bočnice PBSE200

8 ochranné puzdro pre bočnice MP310

9 lampička na čítanie M00095

10 držiak na infúziu IH083

11 triangel TR083

12 infúzny lôžkový stojan MP296

13
Jedálenská doska

(aplikuje sa priamo na bočnice)
BT90

LIGHT BEECH R 5311 MAPLE R 5703BEECH R 5111 ACACIA R 5052

CHERRY R 4991 LIGHT OAK R  4272 NABUCCO R 3144 L WALNUT H 3704

13
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KYSLÍKOVÁ TERAPIA

 • modulárna konštrukcia komponentov

 • vysoká obslužnosť

 • ľahko prístupné filtre a poistky

 • rozhranie USB

 • moderný dizajn a jednoduchá obsluha

 • so senzorom O2

 • s prietokomerom

 • mikroprocesor

 • výhodná cena

 • vyrobené v Nemecku

 • modulárna konštrukcia komponentov

 • vysoká obslužnosť

 • ľahko prístupné filtre a poistky

 • rozhranie USB

 • moderný dizajn a jednoduchá obsluha

 • integrované riadenie toku

 • tichá prevádzka

 • mikroprocesor

 • vyrobené v Nemecku

KONCENTRÁTOR KYSLÍKA AEROPLUS E KONCENTRÁTOR KYSLÍKA KRÖBER O2
Obj č. GK6.200.00 Obj č. GK6.100.00

 • zvlhčovač, plniteľný
 • kyslíkové okuliare 2m a 5m

 • uhlová konzola pre zvlhčovač
 • možnosť: sada na externé zvlhčovanie
 • zvlhčovač, plniteľný
 • kyslíkové okuliare 2m a 5m

PRÍSLUŠENSTVO

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHNICKÉ PARAMETRE

PRÍSLUŠENSTVO

 • prevádzkové napätie 230 V 50 Hz
 • prevádzka + 5 ° až + 40 ° C
 • skladovanie - 25 ° až + 70 ° C
 • hladina akustického zvuku 35 dB (A)
 • príkon 350 W.
 • prachový filter v zadnej časti zariadenia
 • jemný prachový filter za servisnou klapkou
 • hmotnosť 19,8 kg
 • rozmery (VxŠxH) (535x203x520) mm bez koliesok
 • záruka výrobcu 30 000 prevádzkových hodín (max. 5 rokov)
 • podľa záručných podmienok
 • nastavenie prietoku 0 až 2 l / min v krokoch po 0,1
 •    2 až 4 l / min v krokoch po 0,2
 •    4 až 6 l / min v krokoch po 0,5
 • koncentrácia O2 0,1 až 5 l / min 93% +/- 3%
 •    5 až 6 l / min. 90% +/- 3%

 • prevádzkové napätie 230 V 50 Hz / 220 V 60 Hz / 115 V 60 Hz
 • prevádzka + 5 ° až + 40 ° C
 • skladovanie - 25 ° až + 70 ° C
 • hladina akustického zvuku <40 dB (A)
 • spotreba energie <300 W.
 • filtre za klapkou filtra na zadnej strane zariadenia
 • rozmery (VxŠxH) 625x300x400 mm
 • záruka výrobcu 30 000 prevádzkových 

hodín záruka (max. 5 rokov)
 • podľa záručných podmienok
 • prietokomer 0,5 - 5 lpm
 • koncentrácia O2 0,1 až 4 l / min 93% +/- 3%
 • 4 až 5 l / min. 90% +/- 3%

KRESLÁ PRE SENIOROV GAVOTA

POLOHOVANIE A SPÁNOK

Kreslo GAVOTA je vynikajúcim druhom sedacieho nábytku, ktoré uľahčuje život osobám so 
zníženou pohyblivosťou. Bolo špeciálne vyvinuté pre použitie v domovoch pre seniorov. Je 

skvelým pomocníkom pri paliatívnej starostlivosti. Naviac vďaka precíznemu spôsobu spra-
covania a kvalitným  materiálom výborne ladí k interiéru.

Kreslo je riešené ako modulárny systém, pomocou ktorého je možné kreslo presne konfig-
urovať Vašim potrebám. 

Ďalšia široká ponuka príslušenstva robí z GAVOTY jedinečného pomocníka, ktorý spája 
odpočinok a relaxáciu s vynikajúcou funkčnosťou.

Kompletný katalóg kresiel GAVOTA na vyžiadanie.

MODELOVÁ RADA A

MODELOVÁ RADA F

MODELOVÁ RADA D

MODELOVÁ RADA G
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ANTIDEKUBITNÁ OCHRANA

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC PREVENT

AKTÍVNY ANTIDEKUBITNÝ SYSTÉM SLK ECO 1+2

AKTÍVNY ANTIDEKUBITNÝ SYSTÉM SLK ECO 3+4

 • aktívny antidekubitný matrac do 1.stupňa dekubitov
 • 12 minutový interval výmeny vzduchu v komorách
 • nastavenie tuhosti podľa váhy pacienta
 • výška matraca 7cm
 • nosnosť do 110 kg

 • 17 komorový aktívny systém do 2. stupňa dekubitov
 • rozsah váhy pacienta: 30 - 140 kg
 • CPR ventil
 • bezvibračná pumpa
 • 17 komôr - NYLON  s výmenou vzduchu
 • 3 komory s funkciou vankúša
 • statický módus
 • optický alarm nízkeho tlaku
 • poťah SOFT-CARE-TEX paropriepustný, vodeodolný 
 • rozmer matraca: 200 x 90 x 11 cm

 • 17 komorový aktívny systém do 4. stupňa dekubitov
 • rozsah váhy pacienta: 30 - 170 kg
 • CPR ventil
 • bezvibračná pumpa
 • 17 komôr z čistého polyuretánu PU s výmenou vzduchu
 • 3 komory s funkciou vankúša
 • statický módus
 • optický alarm nízkeho tlaku
 • poťah SOFT-CARE-TEX paropriepustný, vodeodolný 
 • rozmer matraca: 200 x 90 x 14 cm

Obj č. PRE200907

Obj č. ECO2009011

Obj č. ECO2009014

ZDRAVOTNÉ MATRACE

ANTIDEKUBITNÁ OCHRANA

počet anatomických zon

antidekubitná úprava jadra

prerezávaná horná vrstvašpeciálna konštrukcia jadra

pojená pena

multizónovanie

polyuretanová penaobojstranný matrac studená pena

vysokoelastická pena

protiroztočová úprava vylievaná 4G pena

ZDRAVOTNÝ MATRAC STANDARD

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC ERGONOMIC

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC ORTHOPEDIC

ZDRAVOTNÝ MATRAC KUBIVENT

ANTIDEKUBITNÝ MATRAC CLINIC

 • štandardný zdravotný matrac
 • tuhé jadro z RE peny
 • výška matraca: 14cm
 • nosnosť do 150kg
 • poťah SAFR - paropriepustný, vodeodolný

 • antidekubitný matrac-vysoké riziko vzniku dekubitov NORTON 20-13
 • pozdĺžne a priečne rezy pre dokonalé rozloženie tlaku
 • výborná cirkulácia vzduchu zabraňuje prehrievaniu pokožky
 • termoaktívna pena s vysokým antidekubitným účinkom
 • 7anatomických zón
 • výška matraca 14cm
 • nosnosť do 150 kg
 • poťah SAFR- paropriepustný, vodeodolný

 • antidekubitný matrac-vysoké riziko vzniku dekubitov NORTON 20-14
 • matrac je vďaka vyberateľným kockám multizónový (voliteľný počet zón).
 • povrch matraca tvorí topper z lenivej peny, 

ktorá má antidekubitné vlastnosti
 • výborná cirkulácia vzduchu zabraňuje prehrievaniu pokožky
 • možnosť prevedenia FLEX - variant so spevnenými 

okrajmi pre lepšie a pohodlnejšie vstávanie z lôžka
 • výška matraca 18cm
 • nosnosť do 160 kg
 • poťah SAFR- paropriepustný, vodeodolný

 • základný zdravotný matrac
 • textilný snímateľný poťah
 • výška matraca 12cm
 • nosnosť do 100kg

 • antidekubitný matrac-stredné riziko vzniku dekubitov NORTON 20-17
 • pozdĺžne a priečne rezy s 3D vzorom pre dokonalé rozloženie tlaku
 • výborná cirkulácia vzduchu zabraňuje prehrievaniu pokožky
 • výška matraca 13cm
 • nosnosť do 130 kg
 • poťah SAFR- paropriepustný, vodeodolný

ANTIDEKUBITNÉ MATRACE

Obj č. KU2009010

Obj č. CLI2009013

Obj č. ST2009014

Obj č. ERG2009014

Obj č. ORT2009017
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CAREWAVE - ANTIDEKUBITNÉ PODLOŽKY

ANTIDEKUBITNÁ OCHRANA

BOČNÁ PODLOŽKA

DELTA PODLOŽKA

VALCOVÁ PODLOŽKA

PRSTENOVÁ PODLOŽKA

MEDZISTEHENNÁ PODLOŽKA

KLINOVÁ PODLOŽKA

POLMESIACOVÁ PODLOŽKA

UNIVERZÁLNA PODLOŽKA

PODLOŽKA PÄTY

CHRÁNIČ PÄTY

Obj č. 0610

Obj č. 0607

Obj č. 0613

Obj č. 0612

Obj č. 0611

Obj č. 0616

Obj č. 0608

Obj č. 0615

Obj č. 0609

Obj č. 0605

ANTIDEKUBITNÁ OCHRANA

GÉLOVÁ SEDAČKA VISIO A VISIO PLUS

ANTIDEKUBITNÁ SEDAČKA VISCO A VISCO ANATOMIC

ANTIDEKUBITNÁ SEDAČKA INTAKT

 • je určená na použitie  pre osoby ktoré  vplyvom 
zdravotného postihnutia dlhodobo sedia  na 
invalidnom vozíku alebo stoličke

 • v sedačke je  tekutý gél, ktorý rozloží váhu 
pacienta pri sedení a tým  rovnomerne odľahčuje 
cievy, ktoré sú stláčané výbežkami kostí  a 
umožňuje  dobré prekrvenie tkanív 

 • verzia sedačky VISIO plus má navyše otvor, 
ktorý zabezpečuje optimálne prúdenie vzduchu 
a zabraňuje prehrievaniu pokožky

 • poťah sedačky HIGHTEX je protišmykový a priedušný
 • nosnosť sedačky je až 120kg.

 • nosnú časť tvorí perforovaná pamäťová pena s vysokým antidekubitným účinkom
 • základová časť je vyrobená z expandovaného polyuretánu
 • verzia sedačky VISCO ANATOMIC má navyše anatomicky 

tvarovanú sedaciu časť pre stabilnejšie sedenie
 • snímateľný textilný poťah

 • vyvinutá špeciálne pre užívateľov s vysokým 
rizikom vzniku dekubitov alebo pre 
užívateľov s už existujúcim dekubitom.

 • sedačka pomocou vzduchových vankúšikov, znižuje 
tlak, obnovuje prekrvenie tkaniva  a ideálne doplňuje 
liečbu dekubitov alebo pôsobí preventívne

 • srdcom celého systému je vzduchový vankúšik z PVC. 
 • snímateľný návlek je z polyesteru. 
 • nosnosť sedačky je až do 150 kg.

   Obj č. VISCO: ST708
             VISCO ANATOMIC: ST709

   Obj č. VISIO: RG/GF
             VISIO PLUS: RG/GFH

Obj č. RG/K
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BEZPEČNOSŤ A TRANSFER

ROLLBOARD VISION

PM-ALPHA VISION

 • kĺzacia podložka určená na presun ležiacich pacientov
 • jednoduchá manipulácia a údržba 
 • možnosť vykonávať transfer pacienta aj jednou osobou
 • vysoká nosnosť vďaka odolným 

materiálom až do 200kg
 • minimálne trenie pri rolovaní 
 • flexibilné jadro podložky z polyetylénu
 • extrémne odolný nylonový plášť podložky 
 • veľkosť: 180x50cm
 • ďalšie rozmery na vyžiadanie

 • kĺzacia podložka určená na presun imobilných pacientov
 • jednoduchá manipulácia a údržba 
 • možnosť vykonávať transfer pacienta aj jednou osobou
 • vysoká nosnosť vďaka odolným materiálom 
 • tri rozmerové prevedenia 
 • flexibilné telo podložky z polyetylénu

Obj č. PMF-9170

Obj č. PM-5030

Obj č. PM-5020

Obj č. PM-5050

INKONTINENCIA 

INKONTINENČNÁ PODLOŽKA SOFT

INKONTINENČNÁ PODLOŽKA ROLLI

PU POŤAH NA MATRAC

 • inkontinenčná podložka pre ležiacich
 • rozmer 75x85cm (iné rozmery na vyžiadanie)
 • vonkajší povrch: 100% Polyester
 • spodná časť: 100% Polyester + 0,005mm 

PU povlak proti pretečeniu.
 • savosť: 1600ml
 • pranie: 90 °C

 • inkontinenčná podložka pre sediacich 
 • rozmer 40x50cm 
 • savosť: 700ml
 • materiál: 100% Polyester+Froté
 • pranie: 90 °C

 • paropriepustný, vodeodolný poťah na matrac
 • integrovaný zips pre jednoduché zvlečenie
 • prateľný do 95°C
 • antibakteriálny, nehorľavý materiál
 • dostupné rozmery: 90x200x12cm, 90x200x16cm

Obj č.
61515-A: hnedá 
61515-B: modrá 
61515-G: zelená 

  61515-R: červená

Obj č. SOF7585

Obj č. SAF20090
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BEZPEČNOSŤ A TRANSFER

EVAKUAČNÁ PODLOŽKA EVAC

 • určená pre rýchlu evakuáciu pri požiari 
 • pevné úchyty pre uchopenie
 • popruhy na zaistenie pacienta cez 

hrudník a nohy pri evakuácii
 • umiestňuje sa medzi lôžko a matrac
 • bezpečnostné úchyty na všetkých stranách podložky
 • systém úchytov podložky na matrac
 • nosnosť až do 400 kg
 • možnosť prania do 40°C

KĹZACIE PODLOŽKY A PLACHTY

kĺzacie podložky pre jednoduché polohovanie imobilných osôb na lôžku
rôzne dostupné veľkosti podľa požiadavky

kompletný katalóg kĺzacích podložiek na vyžiadanie

Obj č. EVA2008O

Obj č. 
   195 x 70 cm: K-5237
     80 x 70 cm: K-5235
 140 x 110 cm: K-5241
   130 x 70 cm: K-5236

Obj č. 
   195 x 70 cm: K-5240
 140 x 110 cm: K-5238
   150 x 70 cm: K-5239

BEZPEČNOSŤ A TRANSFER

PM-ALPHA DK PM-ALPHA GURT

PM-ALPHA MAGIC

 • pomôcka určená na presun sediacich imobilných pacientov
 • jednoduchá manipulácia a údržba 
 • možnosť vykonávať transfer pacienta aj jednou osobou
 • vhodné kombinovať s PM-ALPHA MAGIC 

alebo PM-APLPHA VISION
 • flexibilné popruhy

 • pomôcka určená na presun sediacich imobilných pacientov
 • pacient má možnosť bezpečného uchopenia 
 • možnosť vykonávať transfer pacienta aj jednou osobou
 • vysoká nosnosť vďaka odolným materiálom /nylon/
 • odporúčame v kombinácii s PM-ALPHA 

DK a ďalšími pomôckami 
 • vhodná pomôcka pri asistencii a tréningu chôdze

 • pomôcka určená na presun sediacich imobilných pacientov
 • jednoduchá manipulácia a údržba 
 • možnosť vykonávať transfer pacienta aj jednou osobou
 • vysoká nosnosť vďaka odolným materiálom /nylon/
 • flexibilné popruhy 
 • odporúčame v kombinácii s popruhom 

dolných končatín PM-ALPHA DK

Obj č. PM-3015

Obj č. PM-6014MObj č. PM-3005
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MOBILITA

G-APARÁT AU

G-APARÁT – K-XXL G-APARÁT – K

G-APARÁT RP756S

 • komaxitovaný skladací oceľový rám
 • polohovanie  držiakov rúk
 • mäkká pohodlná opierka 
 • 4x kolieska, dve s brzdou
 • nosnosť  130kg

 • g-aparát na trénovanie chôdze a rehabilitáciu.
 • rozmery: dĺžka 75cm, šírka: 88cm
 • výškové nastavenie pomocou dvoch 

plynových piestov 104cm-134cm
 • horizontálne nastavenie  držiakov rúk
 • nastavenie šírky opierok rúk 55cm-74 cm/vnútorný 

rozmer/, 83cm-100cm /vonkajší rozmer/
 • čalunenie opierky rúk: 5cm
 • kolieska s brzdami o priemere 100 mm
 • hmotnosť: 34kg
 • nosnosť: 300 kg

 • g-aparát na trénovanie chôdze a rehabilitáciu.
 • rozmery: dĺžka 75cm, šírka: 72cm
 • výškové nastavenie pomocou plynového piestu 92cm-122cm
 • horizontálne nastavenie  držiakov rúk
 • nastavenie šírky opierok rúk 35cm-54 cm/vnútorný 

rozmer/, 63cm-81cm /vonkajší rozmer/
 • čalunenie opierky rúk: 5cm
 • kolieska s brzdami o priemere 100 mm
 • hmotnosť: 18,5kg
 • nosnosť: 220 kg

 • odľahčená sklápacia konštrukcia
 • variabilné nastavenie výšky podporných madiel 113-150cm
 • 4x kolieska z toho dve brzdené
 • šírka: 56cm

Obj č. AU380

Obj č. GAK220

Obj č. RP756S

Obj č. GAK300

MOBILITA

CHODÍTKO RP730

REHABILITAČNÝ TRÉNERCHODÍTKO DELUXE

LAKOVANÉ OCEĽOVÉ MADLO
NA STENUPVC MADLO NA STENU SKLÁPACIE MADLO

CHODÍTKO DRIVE MIGO

 • chodítko pre podporu chôdze
 • výškové nastavenie
 • hliníková sklápacia konštrukcia

 • rehabilitačná pomôcka  na opätovné získanie 
koordinácie a svalovej hmoty

 • lakovaná oceľová konštrukcia, protišmykový podstavec
 • pedále s nastaviteľnými popruhmi nôh
 • regulátor  intenzity tréningu

 • chodítko pre podporu chôdze
 • brzdené kolieska 
 • sklápacia hliníková konštrukcia 
 • nákupná taška, odkladacia plocha, držiak na barle

 • RS950: 30cm, Ø 26 mm
 • RS951: 40cm, Ø 26 mm
 • RS952: 45cm, Ø 26 mm
 • RS953: 60cm, Ø 26 mm
 • RS954: 80cm, Ø 26 mm

 • RS972-30: 30cm, Ø 36 mm
 • RS972-45: 45cm, Ø 36 mm
 • RS972-60: 60cm, Ø 36 mm

 • Dĺžka rukoväte 75 cm, Ø 25 mm
 • Hĺbka 20 cm
 • Výška podpery 30 cm
 • Šírka podpery 10 cm
 • RS962

 • chodítko pre podporu chôdze
 • brzdené kolieska 
 • nákupný snímateľný košík
 • odkladacia plocha 

Obj č. RP730

Obj č. RP545

Obj č. DR380

Obj č. RP924
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MOBILITA

 • skúter pre imobilných s elektrickým pohonom
 • otočné sedadlo 360 °
 • sklopné operadlo, sklopné a nastaviteľné lakťové opierky
 • pre vnútorné aj vonkajšie použitie
 • ľahko sa rozoberá bez použitia nástrojov
 • vybavené košom a protišmykovými kolesami

TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • max. rýchlosť: 6 km / h
 • polomer otáčania: 145 cm
 • bezpečný sklon stúpania: 10 °
 • max. sklon stúpania: 12 °
 • dosah batérie 10 km
 • špecifikácia batérie: 12v 12ah x 2pz
 • typ nabíjačky batérií: 2amp, esterno, 120/240
 • volt: (50/60 hz)
 • typ ovládača: p&g s-drive 45 amp
 • typ motora: 4700 ot / min, 270 W
 • brzda: elektromechanická
 • zadné pneumatiky: pneumatické
 • sedadlo: 38 cm

 • mechanický ošetrovateľský vozík
 • lakovaný oceľový rám
 • opierka hlavy, sedadlo a operadlá z polyuretánu 

čalúnené čiernym nylonom. 
 • sedadlo a operadlo samostatne nastaviteľné.
 • nastaviteľná opierka hlavy.
 • nastaviteľné odnímateľné a čalúnené lakťové opierky. 
 • odnímateľné a nastaviteľné opierky nôh 

a čalúnená ochrana kolien. 
 • polstrované, odnímateľné a nastaviteľné hrudné podpery. 
 • polstrovaný a nastaviteľný abdukčný klin. 
 • nastaviteľné predné kolesá. 
 • polstrovaná nastaviteľná rukoväť s ovládacou doskou.
 • dostupná veľkosť 40cm a 45cm
 • nosnosť do 120kg

MULTIFUNKČNÝ MECHANICKÝ VOZÍK CARE

ELEKTROSKÚTER MOBI

Obj č. CP900

Obj č. CM400

MOBILITA

 • mechanický invalidný vozík
 • lakovaný sklápací oceľový rám
 • sedadlo a operadlo z čalúneného a umývateľného nylonu
 • zadné bezdušové hliníkové kolesá s rýchloupínacími, 

bezpečnostnými a protišmykovými kolesami
 • predné PU kolieska
 • výklopné podrúčky 
 • nastaviteľná opierka nôh
 • rôzne veľkosti 50-60cm
 • nosnosť do 200kg

 • mechanický invalidný vozík
 • lakovaný sklápací oceľový rám
 • sedadlo a operadlo z čalúneného a umývateľného nylonu
 • zadné bezdušové hliníkové kolesá s rýchloupínacími, 

bezpečnostnými a protišmykovými kolesami
 • predné PU kolieska
 • výklopné podrúčky 
 • nastaviteľná opierka nôh
 • rôzne veľkosti 38-50cm
 • nosnosť do 150kg

 • mechanický invalidný vozík
 • lakovaný sklápací oceľový rám
 • sedadlo a operadlo z čalúneného a umývateľného nylonu
 • zadné bezdušové hliníkové kolesá s rýchloupínacími, 

bezpečnostnými a protišmykovými kolesami
 • predné PU kolieska
 • výklopné podrúčky 
 • nastaviteľná opierka nôh
 • veľkosť 35cm
 • nosnosť do 100kg

INVALIDNÝ VOZÍK DUAL

INVALIDNÝ VOZÍK PLUS

INVALIDNÝ VOZÍK KIDDY

Obj č. CP200

Obj č. CP300

Obj č. CP880
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HYGIENA

TOALETNÉ KRESLO CAMY 

SPRCHOVÁ STOLIČKA CUB SPRCHOVÁ STOLIČKA S OPIERKOU CHRBTA CUB+ 

Obj č. CAM52858
 • toaletné kreslo na kolieskach 

z oceľovej konštrukcie
 • výklopné madlá a opierky nôh
 • vyberateľné vedierko a toaletný otvor
 • nosnosť do 130kg.

Obj č. RS827, RS831
 • odolná hliníková konštrukcia
 • rozmery sedadla 49,5x29cm
 • stolička RS831-s hygienickým výrezom
 • hmotnosť 1,8kg
 • výškovo nastaviteľé nožičky 45-62,8cm
 • nosnosť do 110kg

Obj č. RS829, RS833
 • odolná hliníková konštrukcia
 • opierka chrbta
 • rozmery sedadla 49,5x29cm
 • stolička RS833-s hygienickým výrezom
 • hmotnosť  3kg
 • výškovo nastaviteľé nožičky 45-62,8cm
 • nosnosť do 110kg

TOALETNÝ A SPRCHOVACÍ 
VOZÍK MAX
Obj č. RS141

 • toaletný vozík vhodný aj na sprchovanie 
 • eloxovaný hliníkový rám
 • odnímateľné a nastaviteľné 

opierky na ruky a nohy
 • čalúnené sedadlo a operadlo.
 • predné kolieska 20cm, zadné 

samohybné kolesá 62 cm
 • nosnosť 110kg

TOALETNÁ STOLIČKA STAB

Obj č. RP763
 • toaletná stolička z hliníkovej 

eloxovanej konštrukcie
 • výklopné madlá 
 • nastaviteľná výška 43cm-58cm
 • vyberateľné vedierko a toaletný otvor
 • nosnosť do 110kg.

HYGIENA

TOALETNÝ ADAPTÉR CLASSIC TOALETNÝ ADAPTÉR TOP 

MADLO NA VAŇU SAFETY

MOČOVÁ FĽAŠA PLMOČOVÁ FĽAŠA CR PODLOŽNÁ MISA PL  PODLOŽNÁ MISA CR 

Obj č. RP 411, RP412
 • adaptér uľahčuje vstávanie z toalety
 • integrovaná výklopná doska
 • vďaka nastaviteľným plastovým sponám sa dá pripevniť na všetky typy toaliet.
 • ergonomicky navrhnuté sedadlo znižuje tlak a poskytuje väčšie pohodlie pri používaní
 • mierny sklon sedadla smerom nadol podporuje správne nastavenie 

polohy tela a znižuje flexiu bedrových a kolenných kĺbov.
 • zadné a predné otvory umožňujú ľahký prístup pre osobnú hygienu.
 • výška RP411: 10cm, RP412: 14cm
 • nosnosť do 250kg

Obj č. RP440
 • adaptér uľahčuje vstávanie z toalety
 • mäkký materiál príjemný materiál
 • rozmery: d,š,v: 46,3x34,3x10cm
 • hmotnosť 1,5kg

Obj č. MAV320
 • pomôcka uľahčuje nástup 

a výstup z vane 
 • montáž bez vŕtania alebo 

za potreby náradia
 • stabilná konštrukcia 
 • výška madla 16cm nad okrajom vane
 • šírka madla 50cm
 • nosnosť 130kg

Obj č. ST590
 • močová fľaša pre mužov 
 • materiál: polyetylén
 • objem: 1000ml

Obj č. TX338
 • močová fľaša pre mužov 
 • materiál: nerezová oceľ
 • objem: 1000ml

Obj č. ST485
 • podložná misa 
 • materiál: polyetylén

Obj č. TX333
 • podložná misa 
 • materiál: nerezová oceľ

TOALETNÝ ADAPTÉR PALMA

Obj č. T-121
 • adaptér uľahčuje vstávanie z toalety
 • integrované výklopné opierky 

rúk po oboch stranách
 • nastaviteľná výška:  8/12/16cm
 • nosnosť do 130kg
 • rozmer sedacej plochy: 40x40cm

SPRCHOVÁ STOLIČKA ROUND

Obj č. RS817
 • odolná hliníková konštrukcia
 • rozmery sedadla Ø 31 cm
 • hmotnosť 1,5 kg
 • výškovo nastaviteľé nožičky 36-53,5cm
 • nosnosť do 110kg
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VYBAVENIE OŠETROVNE

PARAVÁN

UNIVERZÁLNY VOZÍK

Obj č. MO411A / MO415A
 • hliníková konštrukcia 

na kolieskach
 • umývateľné plastové výplne 
 • trojdielna verzia: MO411A, 

štvordielna verzia: MO415A
 • rozmery jednotlivých 

panelov: d,v:  55x170 cm

Obj č. E2 / E3
 • pojazdný vozík z nerezovej ocele
 • 2x odkladacia polica-E2  

3x odkladacia polica-E3
 • nosnosť 150kg
 • rozmer: d,š,v 90x58x95cm

INFÚZNY STOJAN SCHODÍK K VYŠETROVACIEMU LEHÁTKU PREVÄZOVÝ VOZÍK

Obj č. MI437
 • stojan z nerezovej 

ocele, so 4 háčikmi
 • plastový podstavec 

na 5 kolieskach
 • nastaviteľná výška: 

117- 203 cm

Obj č. MI481 / MI482
 • lakovaný oceľový rám
 • podnožka potiahnutá protišmykovým materiálom
 • jeden schodík, výška 24cm: MI481 

dva schodíky, výška: 41cm: MI482
 • nosnosť 150kg.

Obj č. RA42463
 • robustný preväzový vozík na kolieskach
 • 4x kolieska z toho dve brzdené
 • odkladacia skrinka s dvomi policami
 • držiak na rukavice a 

dávkovač dezinfekcie

VYBAVENIE OŠETROVNE

VYŠETROVACIE LEHÁTKO OTOČNÁ VYŠETROVACIA STOLIČKA 

Obj č. MO111 Obj č. MO115 Obj č. MO121
 • vyrobené zo smaltovaného 

oceľového plechu
 • uzamykateľné sklenené dvere 
 • 3x nastaviteľné police z 

nehrdzavejúcej ocele
 • rozmery: d,h,v:  53 x 36 x 144 cm

 • vyrobené zo smaltovaného 
oceľového plechu

 • uzamykateľné sklenené dvere 
 • 3x nastaviteľné police z 

nehrdzavejúcej ocele
 • rozmery: d,h,v:  75 x 38 x 169 cm

 • vyrobené zo smaltovaného 
oceľového plechu

 • uzamykateľné sklenené dvere 
 • 2x nastaviteľné police z 

nehrdzavejúcej ocele
 • uzamykateľná odkladacia 

skrinka v dolnej časti
 • rozmery: d,h,v:  75 x 38 x 169 cm

Obj č. MOC330 / MOV330
 • pochromovaný oceľový rám
 • umývateľná a ohňovzdorná 

koženka, modrá, čierna, biela
 • jednoduchá montáž
 • nastaviteľné operadlo  

(MOV330 s tvárovou dierou)
 • maximálna nosnosť 180 kg.
 • rozmery: d,š,v: 185x60x79cm

Obj č. MI477
 • lakovaný piest s plynovým systémom, 140 mm.
 • čalúnené sedadlo Ø 32 cm, 

modrá, biela, čierna, zelená
 • 5x otočné koliesko
 • nosnosť 150kg.

Doplnková výbava Obj č. MIA370
 • držiak rolky papiera

SKRIŇA NA LIEKY A ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
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ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

 • mobilizácia a transfer imobilných osôb

 • elektrický zdvih pomocou ručného ovládača

 • mechanicky roztvárateľný podvozok na kolieskach

 • robustný transportný popruh 

 • akumulátor s nabíjačkou

 • nosnosť do 180kg

 • zdvíhanie a transport imobilných osôb

 • elektricky  roztvárateľný podvozok na kolieskach

 • elektrický zdvih ramena pomocou ručného ovládača

 • špeciálny závesný systém pre ľahkú  manipuláciu 

 • transportný vak 

 • možnosť objednať vak na kúpanie 

 • akumulátor s nabíjačkou

 • nosnosť 250kg

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

 • transportný popruh RP893

VZPRIAMOVACIE  ZARIADENIE KOMPASS180

ZDVÍHACIE ZARIADENIE GK MOON

Obj č. RI835

Obj č. MOON250

ZDVÍHACIE ZARIADENIE ARKIMED150, ARKIMED180

ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

 • zdvíhanie a transport imobilných osôb

 • mechanicky roztvárateľný podvozok na kolieskach

 • elektrický zdvih ramena pomocou ručného ovládača

 • transportný vak 

 • možnosť objednať vak na kúpanie a externú váhu 

 • akumulátor s nabíjačkou

 • nosnosť: 

arKimed150: 150kg 

arKimed180: 180kg

 • externá digitálna váha BLD500
 • lehátko pre ležiacich RP828
 • transportný vak bez opierky hlavy-

suchý transport, veľkosť S,M,L,XL
 • transportný vak bez opierky hlavy-

mokrý transport, veľkosť S,M,L,XL
 • transportný vak s opierkou hlavy-suchý 

transport, veľkosť S,M,L,XL
 • transportný vak s opierkou hlavy-mokrý 

transport, veľkosť S,M,L,XL

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

Obj č. RI705 Obj č. RI710
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HYDRAULICKÉ ZDVÍHACIE LEHÁTKO  GK NOVUM 200

ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • transport ležiacich osôb do vane alebo sprchy

 • výškové nastavenie na báze hydrauliky 

pomocou šliapacieho pedálu

 • nastaviteľná opierka chrbta 

 • 4 rotačné kolieska z toho 2x brzdené

 • integrované otvory pre ľahší odtok vody

 • rozsah zdvihu: 43cm
 • minimálna výška lehátka: 13cm
 • maximálna výška lehátka: 85cm
 • rozmer ložnej plochy: 182 × 43cm
 • nosnosť: 160kg 

 • podhlavník 
 • bezpečnostný pás 

Obj č. GK2.400.00

HYDRAULICKÁ ZDVÍHACIA STOLIČKA GK NOVUM 100

ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • transport imobilných osôb do vane alebo sprchy

 • stolička zároveň slúži ako toaletné kreslo

 • výškové nastavenie na báze hydrauliky 

pomocou šliapacieho pedálu

 • masívna opierka chrbta a hlavy vo frontálnej časti sedačky 

 • snímateľná opierka chrbta na bočnej strane sedačky

 • sklopné madlá po oboch stranách 

 • 4 rotačné kolieska z toho 2x brzdené

 • toaletný otvor s poklopom

 • rozsah zdvihu: 40cm
 • šírka podvozku vzadu: 68cm
 • šírka podvozku vpredu: 53cm
 • dĺžka podvozku: 85cm
 • minimálna výška sedadla: 42cm
 • maximálna výška sedadla: 82cm
 • plocha sedadla: 53 x 41 cm
 • nosnosť: 160kg 

 • opierka nôh 
 • držiak s toaletným vedierkom
 • bezpečnostný pás 

Obj č. GK2.600.00
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ELEKTRICKÉ ZDVÍHACIE LEHÁTKO GK NOVUM 2000

ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • elektrické výškové nastavenie pomocou diaľkového ovládača

 • trojdielna z oboch strán polohovateľná ložná plocha 

 • automatické blokovanie požadovanej polohy chrbtovej 

a nožnej časti dovoľuje obojstranné použitie lehátka

 • ergonomická polyuretánová podložka s 

integrovanými otvormi pre odtok vody

 • nabíjačka batérie s držiakom na stenu

 • 4x rotačné kolieska z toho 2x brzdené s 

funkciou rovného smeru jazdy

 • núdzové spúšťanie do východzej polohy

 • rozsah zdvihu: 63cm
 • minimálna výška lehátka: 15cm
 • maximálna výška lehátka: 106cm
 • ložná plocha: 194 x 44cm
 • šírka predného podvozku: 103cm
 • šírka podvozku vzadu: 104cm
 • výška podvozku: 13,5 cm
 • dĺžka podvozku: 78cm
 • šírka zdviháka: 95cm
 • nosnosť: 200kg

 • držiak s toaletným vedierkom
 • elektronická digitálna váha
 • bezpečnostný pás

Obj č. GK2.800.00

ELEKTRICKÁ ZDVÍHACIA STOLIČKA GK NOVUM 1000

ZDVÍHANIE A TRANSPORT 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • elektrické výškové nastavenie pomocou diaľkového ovládača

 • masívna opierka bedra, chrbta a hlavy 

vo frontálnej časti sedačky

 • snímateľná opierka chrbta na bočnej strane sedačky

 • sklopné madlá po oboch stranách

 • nabíjačka batérie s držiakom na stenu

 • 4x rotačné kolieska z toho 2x brzdené s 

funkciou rovného smeru jazdy

 • toaletný otvor s poklopom

 • rozsah zdvihu: 63cm
 • šírka podvozku vpredu: 54cm
 • šírka podvozku vzadu: 68cm
 • výška podvozku: 13,5cm
 • dĺžka podvozku: 86cm
 • minimálna výška sedadla: 15cm
 • maximálna výška sedadla: 106cm
 • sedadlo: 50x 44cm
 • nosnosť: 200 kg

 • opierka nôh 
 • držiak s toaletným vedierkom
 • elektronická digitálna váha
 • bezpečnostný pás

Obj č. GK2.700.00
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VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ VAŇA GK BASIC +

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 
 • odolný korpus vane, viacnásobne tvrdený sklolaminát

 • dva elektromotory pre výškové nastavenie

 • stabilizátory v oboch pevných nohách pre rovnomerný zdvih

 • vnútorné profily-opierky pre ruky po oboch stranách

 • ovládací panel v ergonomickej výške pre lepšiu obsluhu

 • nastavenie svetlej výšky umiestnené po 

oboch stranách na okraji vane

 • GROHE armatúra a ventily s ochranou proti obareniu

 • sprchová hlavica s ventilom proti nežiaducemu spusteniu vody

 • rozmery: š,d:  83cm x 192cm
 • výška ovládacieho panelu: 95cm
 • šírka ovládacieho panelu: 67cm
 • pracovná výška:  nastaviteľná 

od 65cm do 95cm
 • objem vody: 180 litrov

napájanie:
 • teplá a studená voda -  R ¾ „
 • odtoková zátka DN 50
 • elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz

 • vstavaná dezinfekčná jednotka 
s červenou sprchou 

 • hydromasáž - 2 trisky
 • automatické zastavenie 

napúšťania vody
 • prípojka s masážnou hadicou 

pre lokálnu masáž
 • opierka pre nohy
 • vankúš

Obj č. GK3.900.00

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ VAŇA GK COMPACT

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • odolný korpus vane, viacnásobne tvrdený sklolaminát

 • dva elektromotory pre výškové nastavenie

 • stabilizátory v oboch pevných nohách pre rovnomerný zdvih

 • vnútorné profily-opierky pre ruky po oboch stranách

 • ovládací panel s dotykovými spínačmi

 • GROHE armatúra a ventily s ochranou proti obareniu

 • digitálny ukazovateľ teploty vody

 • sprchová hlavica s ventilom proti nežiaducemu spusteniu vody

 • rozmery: š,d: 82cm x 206,5cm
 • pracovná výška: nastaviteľná 

od 68,5cm do 93,5cm
 • objem vody: 180 litrov

napájanie:
 • teplá a studená voda -  R ¾ „
 • odtoková zátka DN 50
 • elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz

 • vstavaná dezinfekčná jednotka 
s červenou sprchou 

 • hydromasáž - 2 trisky
 • svetelná terapia
 • automatické zastavenie 

napúšťania vody
 • prípojka s masážnou hadicou 

pre lokálnu masáž
 • opierka pre nohy
 • vankúš

Obj č. GK3.700.00
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KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • aktivácia vane prostredníctvom magnetickej karty 

 • obvodové a vonkajšie opláštenie vyrobené z 

polyesteru vystuženého sklenenými vláknami 

 • vaňové sedadlo s ergonomicky tvarovaným 

operadlom, zvýšenou opierkou hlavy 

 • ľahký vstup cez široko otvárateľné dvere

 • automatické otváranie, zatváranie dverí 

a nastavenie sklonu je možné ovládať 

pomocou membránovej klávesnice

 • voľne stojaca vaňa bez montáže na stenu a na podlahu

 • podvozok je kompatibilný pre mobilné zdvíhacie systémy

 • madlá  pre bezpečný vstup a výstup

 • nastavenie teploty vody pomocou 

termostatu s digitálnym displejom 

 • systém proti obareniu horúcou vodou

 • sprchová hlavica s ventilom proti 

nežiaducemu spusteniu vody

 • vaňa z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami 

 • vaňové sedadlo s ergonomicky tvarovanou 

zadnou časťou a drenážnym kanálom 

 • plnenie vane je možné ovládať pomocou membránovej klávesnice

 • činnosť elektronicky riadených funkčných sekvencií 

prostredníctvom membránovej klávesnice s riadením príslušného 

aktivovaného pracovného kroku pomocou svetelných diód

 • nastavenie teploty pomocou termostatického 

mixéra s digitálnym zobrazením teploty vody

 • zamykanie dverí elektromotorom.

 • bezpečnostný systém v ovládači zabezpečuje, že dvere 

sa môžu v prípade núdze kedykoľvek otvoriť

 • sprchová hlavica s ventilom proti nežiaducemu spusteniu vody

 • výška: 139cm – 154cm
 • šírka 70/80 cm
 • dĺžka 199cm - naklonená
 • vstupná výška 46cm – 64cm
 • hmotnosť: 150 kg
 • objem vody: 90 - 130 litrov

 • celková výška: 97cm
 • výška vane: 69cm
 • šírka vane: 76cm
 • dĺžka vane: 151cm
 • šírka dverí: 78cm
 • výška sedadla: 52cm
 • vstupná výška: 21cm
 • objem vody:  160 litrov

 • vstavaná dezinfekčná 
jednotka s červenou 
sprchou 

 • hydromasáž - 2 trisky
 • dávkovač šampónu 

a kúpacieho oleja
 • automatické zastavenie 

napúšťania vody
 • prípojka s masážnou 

hadicou pre lokálnu masáž

VAŇA  GK RELAX VAŇA GK HERA
Obj č. GK6.200.00 Obj č. GK6.100.00

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ VAŇA GK MAGIC 1000

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 

 • odolný korpus vane, viacnásobne tvrdený sklolaminát

 • elektrické nastavenie výšky

 • prístupná z troch strán

 • stabilizátory pre rovnomerný zdvih

 • vnútorné profily-opierky pre ruky po oboch stranách

 • ovládací panel s dotykovými spínačmi

 • aktivácia vane magnetickou kartou

 • GROHE armatúra a ventily s ochranou proti obareniu

 • digitálny ukazovateľ teploty vody

 • sprchová hlavica s ventilom proti nežiaducemu spusteniu vody

 • uzamykateľný poklop ovládacieho pultu

 • digitálny ukazovateľ pre poruchové hlásenia

 • akumulátor pre núdzové spustenie do východzej polohy

 • šírka vane: 93cm
 • dĺžka vane: 224cm
 • celková výška: min: 

125cm,  max: 165cm
 • pracovná výška nastaviteľná: 

65cm – 105cm
 • objem vody: 240 l

napájanie:
 • teplá a studená voda -  R ¾ „
 • odtoková zátka DN 50
 • elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz

 • vstavaná dezinfekčná jednotka 
s červenou sprchou 

 • hydromasáž - 2 trisky
 • dávkovač šampónu a 

kúpacieho oleja
 • ultrazvukový systém
 • aromatická terapia
 • automatické zastavenie 

napúšťania vody
 • prípojka s masážnou hadicou 

pre lokálnu masáž
 • opierka pre nohy
 • podvodné osvetlenie - viacfarebné
 • sound & vision
 • vankúš

Obj č. GK4.100.00
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SPRCHOVÝ VOZÍK MARINA–H,  MARINA-E

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE
 • výškové nastavenie pomocou hydrauliky a 

nožného šlapacieho pedálu: MARINA-H

 • elektrické výškové nastavenie pomocou 

ručného ovládača: MARINA -E

 • nastavenie sklonu ložnej plochy pre lepší odtok vody

 • ultra ľahká hliníková eloxovaná konštrukcia 

 • pohodlná a mäkká vanička s otvorom pre 

odtok vody a flexibilnou hadicou

 • 4x rotačné separátne brzdené kolieska 125mm /

možnosť objednať centrálnu brzdu/

 • sklopné postrannice s istiacimi západkami 

 • 4x ochranné dištančné kolieska na každom rohu 

zabránia nechcenému poškodeniu stien 

 • rozsah zdvihu: 54cm
 • minimálna výška ložnej 

plochy: 45cm
 • maximálna výška ložnej 

plochy: 99cm
 • vnútorné rozmery ložnej 

plochy: 190cm x 65cm
 • vonkajšie rozmery ložnej 

plochy: 209cm x 80cm
 • nosnosť: 180 kg
 • ďalšie rozmery na vyžiadanie

Obj č. MARINA-H: LOP-MM | MARINA-E: LOP-ME

MARINA-H MARINA-E

SPRCHOVÝ VOZÍK MOPEDIA–H,  MOPEDIA-E

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • výškové nastavenie pomocou hydrauliky a 

nožného šlapacieho pedálu MOPEDIA-H

 • elektrické nastavenie svetlej výšky: MOPEDIA-E

 • nastavenie sklonu ložnej plochy pre lepší odtok vody

 • oceľový rám s lakovanou práškovou farbou a antikoróznou 

úpravou, ktorá zaručuje spoľahlivosť a trvácnosť

 • pohodlná a mäkká vanička s otvorom pre 

odtok vody a flexibilnou hadicou

 • 4x rotačné kolieska s centrálnou brzdou

 • sklopné postrannice s istiacimi západkami 

 • rozmer, d,š: 206 x 73 cm
 • ložná plocha, d,š: 200 x 66 cm
 • nastaviteľná pracovná 

výška od 59 do 99 cm
 • nosnosť do 180 kg
 • ďalšie rozmery na vyžiadanie

Obj č. MOPEDIA-H: BI100 | MOPEDIA-E: BI110

MOPEDIA-H

MOPEDIA-E
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KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHNICKÉ PARAMETRE

 • čalúnené sedadlo so skrytým hygienickým otvorom

 • sklopené čalúnené lakťové opierky 

 • ergonomicky tvarované sedadlo a operadlo

 • sklopné opierky na nohy s lýtkovým pásom

 • výklopné a odnímateľné opierky nôh

 • štyri brzdené kolieska 

 • elektrické nastavenie výšky ručným ovládačom

 • ručný spínač s indikátorom stavu nabitia batérie

 • pohotovostný režim po 60 minútach

 • vyberateľné vedierko

 • jednoduché elektrické nastavenie výšky pomocou 

ovládača vybaveného indikátorom nabíjania

 • automatické nastavenie sklonu až do 17 stupňov.

 • štyri brzdené kolieska

 • veľmi stabilné vďaka použitiu dvoch zdvíhacích motorov

 • pohotovostný režim po 60 minútach.

 • jednoduché nabíjanie pomocou priloženej nabíjačky.

 • predĺžené plne otočné lakťové opierky.

 • dvojdielne sedadlo s hygienickým otváraním vpredu a zozadu.

 • ergonomická podpora chodidla / lýtka.

 • výklopné a odnímateľné stupačky

 • vyberateľné vedierko

 • základný rám: šírka 68 cm, hĺbka 83 cm
 • výška 50 cm, max. výška 105 cm
 • nastavenie sklonu až do 17 stupňov
 • elektrický pohon: 24 V
 • kapacita batérie: 7 Ah
 • nabíjačka: 220 V 50/60 Hz 500 mA
 • maximálna nosnosť do 180 kg

 • sklon sedadla dozadu: 17 stupňov
 • výška sedadla: 51 až 110 cm
 • šírka sedadla: 70,3 cm
 • hĺbka sedadla: 60 cm
 • napájanie z batérie: 2x 12V, 7,2 Ah
 • nabíjačka: 220 V 50/60 Hz, 500 mA magnetická väzba
 • elektrické ovládanie: 24V
 • maximálny nabíjací prúd: 10A
 • maximálny výkon: 240 W
 • maximálna nosnosť: 220 kg

SPRCHOVÉ A TOALETNÉ KRESLO ELEXO SPRCHOVÉ A TOALETNÉ KRESLO ELEXO XXL
Obj č. LOP-ELE Obj č. LOP-ELEXXL

KÚPANIE A SPRCHOVANIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHNICKÉ PARAMETRE

 • jednoduché hydraulické nastavenie výšky

 • v najvyššej polohe zaujme kreslo automaticky 

polohu náklonu pre lepšiu stabilitu

 • čalúnené sedadlo so skrytým hygienickým otvorom

 • sklopné, otočné a uzamykateľné čalúnené lakťové opierky 

 • ergonomicky tvarované sedadlo a operadlo

 • sklopné opierky na nohy s lýtkovým pásom

 • štyri brzdené kolieska 

 • vyberateľné vedierko

 • elektricky plynulé nastavenie výšky

 • nastavenie sklonu do 30 stupňov

 • ergonomicky tvarované sedadlo a operadlo

 • výškovo nastaviteľná opierka hlavy

 • výškovo nastaviteľné opierky na nohy s lýtkovým pásom

 • sklopné, otočné a uzamykateľné čalúnené lakťové opierky

 • štyri brzdené kolieska 

 • ľahké ovládanie pomocou senzorových tlačidiel v operadle

 • vyberateľné vedierko

 • základňa: šírka 70 cm, hĺbka 82 cm
 • výška 50 cm, max. výška 105 cm
 • uhol náklonu: 15 stupňov
 • maximálna nosnosť do 150 kg

 • základňa: šírka 70 cm, hĺbka 91 cm
 • výška 50 cm, max. výška 100 cm
 • nastavenie opierky nôh: každých 2,5 cm a 

celkový rozsah nastavenia 25 cm
 • maximálna nosnosť do 135 kg

SPRCHOVÉ A TOALETNÉ KRESLO FLEXO SPRCHOVÉ A TOALETNÉ KRESLO REFLEX
Obj č. LOP-FLE Obj č. LOP-REF
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