
Easy Life





Jinny Wszystkie nasze krzesła prysznicowe  idealnie  nadają się do
użytku pod prysznicem, w wannie, w łazienkach i innych 
wilgotnych pomieszczeniach. Specjalnie zaprojektowane gumy
na końcówkach nóżek gwarantują stabilność krzesełek oraz
skutecznie przeciwdziałają  poślizgowi.

szerokość: 350 mm
długość   : 350 mm
wysokość siedziska: 330 mm - 510 mm
średnica siedziska: 320 mm
waga: 1,5 kg
max. obciążenie: 150 kg



Lilly Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem.
Wierzchnia warstwa siedzisk posiada specjalną strukturę, 
która działa antypoślizgowo. 
Dwa modele z oparciem i bez oparcia.

 
szerokość: 510 mm
długość: 440 mm
wysokość: 730 - 870 mm
wysokość oparcia: 390 mm
szerokość siedziska: 510 mm
wysokość siedziska: 390 - 530 mm
waga: 3 kg
max. obciążenie: 150 kg

szerokość: 510 mm
długość: 420 mm
wysokość siedziska: 390 - 530 mm
szerokość siedziska: 510 mm
waga: 2 kg
max. obciążenie: 150 kg

Jill



Melbourne
szerokość: 480 mm
długość: 560 mm
wysokość: 720 - 820 mm
wysokość oparcia: 370 mm
szerokość siedziska: 410 mm
wysokość siedziska: 340 - 440 mm
waga: 2,8 kg
max. obciążenie: 150 kg



Sidney
szerokość : 500 mm
długość : 520 mm
wysokość siedziska: 340 - 440 mm
szerokość siedziska: 410 mm
waga: 2 kg
max. obciążenie: 150 kg



Lola - Lory        
szerokość : 450 mm
długość : 420 mm
wysokość siedziska: 420 - 520 mm
szerokość siedziska: 450 mm
głębokość siedziska: 340 mm
waga: 2,10 kg
max. obciążenie: 130 kg

szerokość : 450 mm
długość : 420 mm
wysokość: 690 - 790 mm
wysokość oparcia: 290 mm
wysokość siedziska: 420 - 520 mm
szerokość siedziska: 450 mm
głębokość siedziska: 340 mm
waga: 2,85 kg
max. obciążenie: 130 kg



szerokość : 350 mm
długość : 730 mm
wysokość : 100 mm
siedziska ø: 325 mm
waga: 3,75 kg
max. obciążenie: 130 kg

Vera Vicky
Ławeczka transferowa na wannowa z 
obracanym o 360 dyskiem. szerokość : 350 mm

długość : 730 mm
wysokość : 100 mm

waga: 2,65 kg
max. obciążenie: 130 kg



Ławeczka prysznicowa Grace z
dwoma uchwytami i płytą 
montażową do ściany. Ławeczkę
można złożyć do pozycji pionowej
i zablokować przed rozłożeniem
się. Regulowana wysokość nóżek.

szerokość: 480 mm
długość: 410 mm
wysokość: 420 - 530 mm
szerokość siedziska: 480 mm
wysokość siedziska: 380 - 490 mm
waga: 3 kg
max. obciążenie: 130 kg

Barierka Iris służy do podpierania się
przy wstawaniu z toalety. W razie
potrzeby może być podniesiona do góry.
Dodatkowo posiada uchwyt na rolkę 
papieru toaletowego.

zerokość: 100 mm
całkowita długość: 740 mm
wysokość: 230 mm
waga: 1,9 kg
max. obciążenie: 130 kg

Grace & Ivy

Iris

Funkcjonalna i wytrzymała poręcz wannowa zapewnienia
odpowiednio bezpieczne wsparcie podczas wchodzenia i
wychodzenia z wanny.  Łatwa w montażu. Poręcz jest
możliwa do montowania na większości rodzajów
wanien ze względu na regulowany rozstaw.

szerokość: 180 mm
długość: 230 mm
wysokość: 480 mm
min.-max. rozstaw: 
60 - 115 mm
waga: 1,6 kg
max. obciążenie: 130 kg



Magda

szerokość: 721 mm
długość: 515 mm
wysokość: 560 mm
szerokość siedziska: 410 mm
waga: 6,65 kg
max. obciążenie: 130 kg

Liddy
szerokość: 560 - 660 mm
długość: 470 mm
wysokość: 630 - 740 mm
waga: 1,45 kg
max. obciążenie: 130 kg

Paris
szerokość : 735-785 mm
długość : 535 mm
wysokość : 530 mm
głębokość siedziska : 360 mm
szerokość siedziska: 440 mm
wysokość oparcia: 370 mm
wewnętrzna szer. wanny: 560 - 660 mm
waga: 4,2 kg
max. obciążenie: 130 kg

Obracane krzesło kąpielowe na wannowe (360)
ułatwiające transfer. Uniwersalny system montażowy,
anty poślizgowa powierzchnia siedziska zapewnia 
bezpieczeństwo i stabilność.

Obracana ławeczka kąpielowa nawannowa. Pozwala na
kąpiel osobom, którym wchodzenie i wychodzenie z 
wanny oraz siadanie i wstawanie sprawia dużą trudność. 
Podłokietniki i podparcie pleców gwarantuje odpowiednie
bezpieczeństwo.



LALY - Użyteczność w połączeniu z
funkcjonalnym wzornictwem. 
Wszystkie powierzchnie siedziska są
wyposażone w specjalną warstwę 
strukturalnie ukształtowaną , która działa 
antypoślizgowo. Dodatkowo siedzisko jest 
z wcięciem , które pełni 
dodatkową funkcję sanitarną.

Laly & Stacy
szerokość: 570 mm
długość: 530 mm
szerokość siedziska: 450 mm
wysokość siedziska: 440 - 590 mm
wysokość podłokietników: 230 mm
całkowita wysokość: 650 - 800 mm
waga: 8,6 kg
max. obciążenie: 130 kg

szerokość : 510 mm
długość : 570 mm
wysokość : 880 - 1000 mm
wysokość siedziska: 370 - 530 mm
szerokość siedziska: 420 mm
waga: 3,8 kg
max. obciążenie: 130 kg 139E

szerokość: 560 mm
długość: 820 mm
szerokość siedziska: 420 mm
wysokość siedziska: 528 mm
wysokość podłokietników: 226 mm
całkowita wysokość: 950 mm
waga: 13 kg
max. obciążenie: 120 kg



Izzie
Izzie L / R

Uchwyty łazienkowe dostępne są w różnych długościach od 300 do 800 mm. 
(Z wyjątkiem modeli Izzie L oraz Izzie R, które są w kształcie litery L).
Zaprojektowane są jako elementy wsparcia. Mogą być stosowane wszędzie, 
również w otoczeniu wilgotnym.
   

Izzie 300, 400, 450, 600, 800
długość: 300 - 400 - 450

600 - 800 mm
głębokość: 70 mm
waga: 0,4 - 0,45 - 0,5 

 0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R
długość: 840 mm
wysokość: 480 mm
głębokość: 70 mm
waga: 1,1 kg
max. obciążenie: 130 kg



Kim
Ruszaj się w domu z rotorem. 
Miernik cyfrowy pokazuje spalone kalorie.
Całkowicie składany w celu łatwego 
przechowywania.

szerokość: 400 mm
wysokość: 300 mm
długość: 500 mm
wysokość po zdemontowaniu: 
170 mm

waga: 2,3 kg
max. obciążenieg: 50 kg

  



Electra
wysokość od 775 mm do 1000 mm
długość uchwytu: 120 mm
waga: 0,35 kg
max. obciążenieg: 120 kg

Laska z wbudowaną w rękojeści rychomą głowicą z
latarką ledową, sygnalizacją bezpieczeństwa, 
świetlną i dźwiękową.

czerwona niebieska fioletowa

Stephanie
wysokość uchwytu: 745 - 975 mm regulowana
waga: 0,55 kg
max. obciążenie: 130 kg

TripTip
Trip-Tip to specjalna stopka, 
można założyć na laskę lub kulę 

i zamienić ja na trójnóg. 
Jeżeli ktoś nie czuje się pewnie 
używając klasycznej laski bądź kuli
może sobie dokupić taka stopkę, 
która poprawia stabilizacje i komfort.
Stopkę można stosować od rur o 
średnicy 6mm i 19 mm.



    

Beatrix 0,35 kg
Betty 0,40 kg
Bonny 0,35 kg
Britney 0,35 kg
Mona 0,35 kg
Mary 0,40 kg
Maud 0,40 kg
Monica 0,35 kg

wysokość od 790 mm do 1020 mm
(min. - max. długość)
składana lub nieskładana

Beatrix  Betty    Bonny   Britney            Mary     Maud   Mona  Monica
składana,        n ieskładana

max. obciążenieg 100 kg                      max. obciążenieg 130 kg 

Vermeiren oferuje szeroki wybór lasek do użytku na zewnątrz
i do wewnątrz. Stylowe składane oraz nieskładane.  
Wystarczy wybrać sobie odpowiedni kolor i wzór aby cieszyć
się codziennymi spacerami.

Laski
Ashley długa/srednia (regulowana długość)
wysokość od 1140 mm do 1340 mm (długa)
wysokość od 1340 mm do 1540 mm (srednia)
max. obciążenieg: 120 kg

Flora 1 Flora 2 Flora 3

Zoë:
wysokość od
750 mm do 980 mm 
waga : 0,60 kg
max. obciążenieg: 130 kg

składana , max. obciążenieg 100 kg
wysokość od 840 mm do 940 mm 



Podpórki
Chodziki lub podpórki są idealne dla osób, które podczas chodzenia
wymagają dodatkowego wsparcia. Sprawdzają się zarówno w
pomieszczeniach zamkniętych jak również na zewnątrz, dzięki
siedzisku można usiąść i odpocząć. Koszyk sprawdza się podczas 
robienia zakupów a tacka do przewożenia drobnych rzeczy.

286i 
szerokość: 600 mm
wysokość: 780 - 990 mm
długość: 680 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 420 mm
waga: 9,85 kg
max. obciążenie: 120 kg

266 junior
szerokość: 250-850 mm
wysokość: 950-1310 mm
długość: 730 mm
wysokość siedziska: 480 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 10,7 kg
max. obciążenie: 100 kg

266
szerokość: 290-890 mm
wysokość: 1080-1520 mm
długość: 750 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 580 mm
waga: 12,7 kg
max. obciążenie: 100 kg

268 junior
szerokość: 540 mm
wysokość: 930-1220 mm
długość: 630 mm
wysokość siedziska: 480 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 11,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

268
szerokość: 540 mm
wysokość: 1220-1670 mm
długość: 730 mm
wysokość siedziska: 560 mm
szerokość siedziska: 540 mm
waga: 13 kg
max. obciążenie: 100   kg



Quadri-light 
szerokość: 650 mm
wysokość: 805 - 930 mm
długość: 700 mm
wysokość siedziska: 610 mm
szerokość siedziska: 450 mm
waga : 7,25 kg
max. obciążenie: 130 kg

ECO-light
szerokość: 600 mm
wysokość: 820 - 950 mm
długość: 760 mm (z koszykiem)
wysokość siedziska: 550 mm
szerokość siedziska: 410 mm
waga: 7,6 kg (z koszykiem)
max. obciążenie: 120 kg

276
wysokość: 1030-1150 mm
wysokość siedziska: 570 mm
szerokość : 630 mm
długość : 750 mm
waga : 11  kg
max. obciążenie: 120 kg

Model 276 rolator dla reumatyków z
podparciem pod łokieć. 
Wyprofilowanie podłokietnika
doskonale stabilizuje przedramię.

201 Delta
szerokość: 630 mm
wysokość: 870 - 990 mm
długość: 580 mm
waga : 7 kg
max. obciążenie: 130 kg



Lindsey
szerokość: 590 mm

długość: 540 mm
po złożeniu: 120 mm

wysokość: 790 - 970 mm
zakres regulacji nóg: 180 mm

waga: 2,75 kg
max. obciążenie: 130 kg

Lyna II

Lindsey
szerokość: 540 mm
długość: 470 mm
po złożeniu: 120 mm
wysokość: 780 - 960 mm
zakres regulacji nóg: 175 mm
waga: 2,65 kg
max. obciążenie: 130 kg

Opcje

Maureen

Amy

April

Blokada

Lyna II
2in1 Balkonik/Podpórka 
wykonany z aluminium, 
Bardzo lekki i składany z 
regulacją wysokości. Typ dwa 
w jednym łączy w sobie dwie
funkcje stałą i kroczącą.



Streeter WD
Balkonik wspomagający naukę chodzenia, wyposażony w specjalne strzemiona biodrowe neoprenowe
U92, które odciążają tułów. Strzemiona są przymocowane do ramy balkonika na klamerki 
szybkozłączne. Można w łatwy i szybki sposób wypiąć
dziecko. Składany z regulacją wysokości.
Miękki zderzak na ramie amortyzujący
obijanie się dziecka pleców 
podczas chodzenia.
Automatyczny hamulec, 
zabezpieczający odjechanie
balkonika do tyłu gdy dziecko
straci równowagę.

Cztery rozmiary S,M,L,XL.
Podparcie miednicy typ

„double” regulowane - U95

Specjalny uchwyt z 
podparciem przedramienia

regulowany - U93

Podparcie miednicy 
typ „mono” 

regulowane - U94

Opcje dodatkowe:



Eagle 620-625
Podnośnik transportowy Vermeiren oferuje komfort dla 
pacjenta oraz łatwość obsługi dla pielęgniarek oraz osób
opiekujących się podczas ich transferu. 
Podnośnik zaprojektowany został ze szczególnym naciskiem
na funkcjonalność, bezpieczeństwo i niezawodność. 
Wysoka jakość Kół o średnicy 100 mm zapewniają, 
stosowanie na niemal każdej powierzchni.
    



Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

A B C D E
M 750 350 470 270 400
L 820 380 490 400 400
XL 900 430 590 400 400

NOSIDŁO MODEL Z ZAGŁOWKIEM
A

E

D

B

C

Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

NOSIDŁO MODEL STANDARDOWY
A

D

B

C
A B C D

M 740 370 430 400
L 790 420 480 430
XL 850 480 520 450

Dostępny w rozmiarach
M - L - XL (solid & net)

NOSIDŁO MODEL  HIGIENICZNY
A

D

B

CA B C D
M 740 220 580 410
L 780 260 660 470
XL 860 310 710 500

Łatwy w rozkładaniu i
składaniu



Fotel geriatryczny
REPO
Regulowany kąt oparcia i podparcia łydek

szerokość: 660 mm
długość: 750 mm

wysokość: 1200 mm
wysokość oparcia: 780 mm
szerokość siedziska: 540 mm
wysokość siedziska: 510 mm
waga: 24,85 kg
max. obciążenie: 130 kg

Fotel Repo gwarantuje wysoki komfort dla osób przebywających w Domach 
Pomocy Społecznych, w szpitalach i prywatnych mieszkaniach. 
Szeroki wybór opcji: uchwyt kroplówki, stolik terapeutyczny, specjalny 
podłokietnik, zagłówek… Szeroka gama kolorystyczna.

REPO XXL
Regulowany kąt oparcia i podparcia łydek
szerokość: 890 mm
długość: 760 mm
wysokość: 1200 mm
wysokość oparcia: 780 mm
szerokość siedziska: 770 mm
wysokość siedziska: 510 mm
waga: 37,75 kg
max. obciążenie: 350 kg

Skaj Skaj Skaj Skaj Skaj

Skaj Skaj Skaj SoftSoft

fotel może  pełnić funkcję
samodzielnego stanowiska

do poboru krwi.



9300 series
9300 Bardzo wygodny wózek wyposażony w komfortową
tapicerkę z pojemnikiem sanitarnym. Wyposażony w ściągane
podłokietniki, podnóżki z regulowanym kątem nachylenia z
podparciem na podudzie - nie ściągane. Dodatkowym atutem
jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia. 

9301
całkowita szerokość: 660 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 890 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 26,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

9302
całkowita szerokość: 620 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 840 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 24,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

9303
całkowita szerokość: 560 mm

szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm

wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm

długość całkowita: 850 mm
głębokość siedziska: 450 mm

wysokość oparcia: 580 mm
waga: 23,5 kg

max. obciążenie: 100 kg 

9300
całkowita szerokość: 660 mm
szerokość siedziska: 430 - 530 mm
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 1100 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 25,5 kg
max. obciążenie: 100 kg



Coquille
Bardzo wygodny wózek pielęgnacyjny, wyposażony w 
komfortową tapicerkę typu soft. Wyposażony w podnóżki z 
regulacją kąta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami.

Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji
kąta nachylenia oparcia i siedziska.
Wyposażony w pięciopunktowe pasy 

bezpieczeństwa oraz zagłówek. Wszystkich
regulacji dokonuje się w sposób płynny za

pomocą siłowników hydraulicznych.    
XXL

Coquille XXL wersja dla
osób ciężkich



Coraille
Wózek pielęgnacyjny przeznaczany do używania na 
zewnątrz budynków.  
Wyposażony w przednie koła 6’ skrętne i tylne 12”.

Coraille
szerokość: 670 mm
szerokość siedziska: 380 - 400 - 420

440 - 480 mm
wysokość siedziska: 450 - 560 mm
wysokość oparcia: 750 - 790 mm
zakres regulacji kata siedziska
zitdługość: 460 mm
długość: 1120 mm
wysokość: 1190 - 1240 mm
waga: 36 kg
max. obciążenie: 120 kg

Coraille XXL
szerokość: 790 mm
szerokość siedziska: 550 - 600 mm
wysokość siedziska: 520 - 560 mm
wysokość oparcia: 780 mm
zakres regulacji kata siedziska
zitdługość: 500 mm
długość: 1120 mm
wysokość: 1240 mm
waga: 37 kg
max. obciążenie: 150 kg



MATERACE 
Materac GOFER lub THERAPY wykonane z pianki o dużej sprężystości
w pokrowcu z wysokiej jakości bawełny o dużej gęstości splotu. 
THERAPY - Specjalnie ukształtowana powierzchnia leżenia materaca
gwarantuje znaczne polepszenie cyrkulacji powietrza oraz układanie się
do kształtu ciał   a.

antyodlezynowe pasywne

Materac GOFER wykonany z pianki o dużej sprężystości w pokrowcu SANMED C460.
Jest to materiał, który spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom
medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada 2004r. oraz wymaganiami zawartymi w załączniku nr I Dyrektywy Rady
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej
Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz.
896). Dodatkowym atutem materiału jest jego paroprzepuszczalność i wodoszczelność.
Sanmed C460 stosuje się do produkcji nie przemakalnych, „oddychających”,
antyodleżynowych pokrowców na materace dla służby zdrowia.

Gofer Therapy
Wymiary: 2000mm x 900mm x 120mm



MATERACE antyodlezynowe aktywne   
MAT-X1 - podstawowy materac zmiennociśnieniowy. 
Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia. 
Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym materacem 
gąbkowym, dla lepszej stabilizacji materac wyposazony jest w
kołnierz, który zawinięty jest pod materac gąbkowy.

- Zewnętrzny filtr i bezpiecznik,
- zakres regulacji ciśnienia: 25 - 100 mmHg,
- pompa pracuje w cyklach 5 min - 10 min.,
- rozmiar materaca: 200X90X6,5cm,
- max. obciążenie: 125 kg.

Stopień zagrożenia odleżynami:

I III IVII



MAT-X2
Podstawowy materac zmiennociśnieniowy.
Nowatorska konstrukcja pozwala na osiągnięcie wysokości 90 mm. 
Podstawowe materace bąbelkowe osiągają wysokosć ~65 mm.

Materac składa się z 13 komór. Od strony nóg i głowy
wyposażony w wyłogi, kóre można zawinąć pod materac
gąbkowy, który stanowi podkład. Wyłogi zabezpieczają 
w ten sposób przed zsuwaniem się materaca złóżka.
Konstrukcja i kształ materaca chroniona patentem. 

- zakres regulacji ciśnienia: 25 - 100 mmHg,
- pompa pracuje w cyklach 5 min - 10 min.,
- rozmiar materaca: 200X90X9cm,
- max. obciążenie: 150 kg.

Stopień zagrożenia odleżynami:

I III IVII



Stopień zagrożenia odleżynami:

I III IVII

MAT-X3 - wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy 
rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.

POMPA:
- wymiary: 300 x 190 x 120 mm (D x S x W),
- waga: 1,2 kg,
- kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną
wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze,

- zmienny cykl pracy (5 - 10 min),
- tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,
- alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),
- regulacja ciśnienia-płynna z podziałką.
MATERAC:
- wymiary zawyżone: (bez podstawy), ca. 200 x 90 x 11,4 cm,
- waga: ca. 6,5 kg,
- 18 komór,
- możliwość wymiany poszczególnych komór materaca,
- max. obciążenie: 130 kg
MATERIAŁY:
Komory:
- Nylon/PVC gwarantuje olbrzymią trwałość, 
wentylowane

- możliwość wymiany komór
POKROWIEC:
Nylon z PU zapinany na zatrzaski, wodoszczelny 
i paro przepuszczalny.



Łóżka Luna LUNA 2
szerokość: 1020 mm
długość: 2250 mm
min. wysokość: 335/400 mm
max. wysokość: 400/810 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 140 kg

LUNA BASIC 2 
szerokość: 1015 mm
długość: 2250 mm
min. wysokość: 335/400 mm
max. wysokość: 745/810 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 140 kg

Stylowe, wysokiej jakości 4 sekcyjne leże sterowane 
przez użytkownika przy pomocy pilota. Drewniane barierki
boczne stwarzają  bezpieczeństwo. Wysięgnik nad łóżkiem 
pomaga użytkownikowi zmienić pozycję. Leże umożliwia 
ustawienie w pozycji ‘antytrendelenburga’,  użytkownik ma
możliwość uzyskanie pozycji siedzącej. Łóżka wyposażone 
w siłowniki  LINAK.



LUNA ULTRALOW - Specjalne łóżko dla osób cierpiących
na chorobę alzheimera oraz dla osób niskiego wzrostu. 
Konstrukcja leża obniża się prawie do poziomu podłoża, 
tak aby pacjent, który nieświadomie w nocy wstaje z łóżka 
nie upadł na podłogę i nie zrobił sobie krzywdy. 

szerokość: 1025 mm
długość: 2180 mm
min. wysokość: 205 mm
max. wysokość: 615 mm
kąt nachylenia zagłówka: 83°
kąt zgięcia kolana: -14,8°
kąt nachylenia podnóżka: 31,7°
max. obciążenie: 140 kg 



377 385
wysokość: 650 - 940 mm
długość : 810 mm 
szerokość: 430 mm 
duży blat: 620 x 410 mm
max. waga. 10 kg

szerokość: 460 mm
szerokość (tabela rozszerzony): 1250 mm
głębokość: 590 mm
wysokość: 910 mm
waga: 35 kg



Notatki



Notatki



Wersja: 2017-03
Wszelkie prawa zastrzezȯne, łac̨znie z tłumaczeniem.
Zȧdna czes̨ć ́niniejszej instrukcji nie mozė byc ́powielana w jakiejkolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej
zgody wydawcy, nie mozė byc ́roẃniez ̇przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomoca ̨systemoẃ elektronicznych.
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