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Katalog

HERDEGEN Créateur d’Autonomie depuis 1860
Jako wyłączny dystrybutor marki HERDEGEN w Polsce przedstawiamy historię naszego partnera.
Historię firmy, która od początku swego istnienia odwołuje się do tych samych wiodących wartości:

Fotele geriatryczne
Strona 04

rodziny, innowacji, partnerstwa i jakości...
W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. A że w tamtych czasach modne
dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym, to w 1900 roku w Firmie pracowało już ponad 100 robotników.
W roku 1924, z końcem wojny jego syn, Paul stworzył pierwszą laskę dla niewidomych.
W 1936 rząd wprowadził restrykcje ograniczające możliwości posiadania lasek z powodu rosnącej fali demonstracji i powtarzających się
przypadków używania ich przez demonstrantów przeciwko policji. W związku z tym, a także zmieniającymi się nawykami użytkowników
HERDEGEN zapoczątkował ewolucję laski spacerowej traktowanej jako pomoc dla inwalidów.

Sypialnia
Strona 18

W 1957 Jean Herdegen - wnuk, zaprojektował i wyprodukował pierwszą łokciową kulę inwalidzką we Francji. Pozostały asortyment, jak
trójnogi, balkoniki i podpórki stopniowo wprowadzano do produkcji, aby zwiększyć ofertę pomocy do chodzenia.
Lata 1980, to czas wielkiej ekspansji, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął firmę w zakresie nieporównywalnym
z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, know-how, oraz produkcję
wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych z najnowszymi standardami światowymi. Szeroki wybór pomocy takich jak fotele
sanitarne, zautomatyzowane łóżka szpitalne i do opieki domowej, materace, pomoce łazienkowe czy w codziennym życiu... Wszystko to jest
odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa na świecie, i związane z nim zapotrzebowanie na wyposażenie zarówno szpitalne
jak i do użytku domowego. W międzyczasie osobnym torem rozpoczął się rozwój linii wyrobów ortopedycznych, znanych i na polskim rynku
pod marką ATHENAX.

Toaleta
Strona 34

Obecnie, HERDEGEN jest największym na świecie producentem kul inwalidzkich i jednym z głównych niezależnych dostawców produktów
rehabilitacyjnych do użytku domowego w Europie. Dzięki zachowanej niezależności, po tych 158 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie
obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.
Kilka światowych nowości z historii firmy:
W 1990 roku nowy komfort - pierwsza miękka nasadka podwyższająca sedes CONTACT PLUS. W 2001 rewolucyjna bi-komponentowa kula
inwalidzka ADVANCE, niezaprzeczalny dowód możliwości innowacyjnych firmy. W 2002 nowa kula inwalidzka EVOLUTION, w 2004 ulepszony
model ADVANCE II , w 2008 nowa kula inwalidzka dla dzieci TIKI oraz fotel sanitarny EVEN, w 2009 nowa linia foteli sanitarnych BEST UP a w
2012 nowe łóżko do opieki domowej AMPLITUDE.
W roku 2013 HERDEGEN przejął dział wyrobów medycznych firmy Klé, głównego na rynku francuskim dostawcy wyrobów przeciwodleżynowych,
dzięki czemu poszerzono ofertę o najwyższej jakości żelowe i wiskoelastyczne poduszki przeciwodleżynowe.

Łazienka
Strona 52

W roku 2017 HERDEGEN zwiększył powierzchnię produkcyjną o 10.000 m2, co otwiera dalsze możliwości rozwoju.
Jakość jako codzienna troska:
Procesy produkcyjne w HERDEGEN podlegają ciągłemu nadzorowi służb jakościowych oraz niezależnym testom instytucji certyfikujących.
Znakomita większość produktów spełnia wymagania europejskich lub międzynarodowych standardów (ISO, EN CE...). Identyfikacja wszystkich
procesów oraz pojedyńczego produktu zapewnia pełen profesjonalizm oraz możliwość śledzenia każdego etapu jego powstawania.
Przewracanie kartek tego katalogu jest jak przeglądanie kartek starego domowego albumu ze zdjęciami, skłaniającego do refleksji nad
historią firmy, pisaną codziennie, słuchając użytkowników, profesjonalnych dystrybutorów, lekarzy, sprzedawców w dużych salonach i
małych sklepikach, gdzie wszyscy oni traktowani są jako długoterminowi partnerzy.
HERDEGEN w liczbach:
•
Założona w 1860 roku
•
35.000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
•
Eksport do 53 krajów na całym świecie
•
185 pracowników
•
2500 dystrybutorów na świecie
•
2000 pozycji katalogowych
ASTON - jako autoryzowany dystrybutor marki HERDEGEN istnieje na polskim rynku od 1998 roku. Jako poważny i solidny partner od początku
naszego istnienia bierzemy aktywny udział w rozwoju HERDEGEN, mając niemały wpływ na jego kierunek, charakterystykę nowych produktów,
rozwój linii ofertowej, ewolucję istniejących pozycji asortymentu, czego przykładem może być choćby wprowadzenie do produkcji linii kul
inwalidzkich PROGRESS - jest to model opracowany specjalnie z myślą o rynku polskim, jako odpowiedź na sugestie naszych partnerów.
Czerpiąc wzór z HERDEGEN, także i my jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym odbiorcom, dużym i małym, lekarzom a także użytkownikom
naszych produktów za wszelkie słowa wsparcia, krytykę, radę, bo to dzięki nim możemy się rozwijać w ciągłym dążeniu do doskonałości.
Przeglądając wspólnie z Państwem ten katalog pragniemy wszystkim podziękować za wieloletnie wsparcie i dobrą radę.

Mobilność
Strona 68

Pomoce codzienne
Strona 98

Bariatria
Strona 108
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Fotele

geriatryczne

STYLEA I

STYLEA II
Fotel o podwójnym, niezależnym napędzie - oparcie regulowane jest
niezależnie od podnóżka - dzięki temu oferuje najwięcej kombinacji ustawień
aby zapewnić maksymalny komfort użytkownika.

Ekonomiczny model zachowujący pełną funkcjonalność fotela komfortowego
i pionizującego w atrakcyjnej cenie.
Wyposażony w 3 indywidualne poduszki wypełniające, z możliwością
dowolnej ich regulacji oraz pełne podparcie nóg.

STYLEA II posiada 3 indywidualne poduszki
wypełniające, z możliwością dowolnej ich regulacji
oraz pełne podparcie nóg.

Stylea I to fotel z pojedynczym napędem.

wieszak
na pilota

pozycja siedząca
z rozłożonym podnóżkiem

regulacja
oparcia
pilot sterujący
Stylea II
pozycja pionizująca
pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°
zdejmowany
pokrowiec siedziska

pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°

do

130
beige

bronze
titane
ALCANTARA

chocolat

do

MOŻLIWE POZYCJE:

130
kg

kg

chocolat
SKÓRA
SYNTETYCZNA

OBCIĄŻENIE

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Fotele geriatryczne

beige

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne

6

MOŻLIWE
POZYCJE:

130
Stylea I
51 kg
50 cm
105 cm
64 cm
82 cm
56 cm
85 cm
50 cm
157 cm
58 cm

135

bronze
titane
ALCANTARA

chocolat

chocolat
SKÓRA
SYNTETYCZNA

Dane techniczne
131

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Stylea II
52 kg
50 cm
105 cm
66 cm
80 cm
55 cm
85 cm
51 cm
166 cm
57 cm

Fotele geriatryczne
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CLASSIC COVER

SUCCESS
Najpopularniejszy model, prosty w użyciu i niezawodny, oparty na
tej samej sprawdzonej technologii co inne, droższe, efektywnie godzi
wysokie walory użytkowe z przystępną ceną, gwarantując łatwy i
bezpieczny transfer z pozycji leżącej do stojącej.
		

Komfort łatwy w użyciu.
Klasyczny design i najwyższe walory użytkowe w przystępnej cenie.
Gwarantuje łatwy i bezpieczny transfer z pozycji leżącej do stojącej.
Wyposażony w podnóżek zintegrowany z siedziskiem, oraz dyskretny
koc, którym możesz się okryć w chłodne dni lub podczas drzemki.

Success to fotel z pojedynczym napędem.

Classic to fotel z pojedynczym napędem.

Success wyposażony jest w regulację głębokości oparcia.

Classic wyposażony jest w regulację głębokości oparcia.

pozycja pionizująca

Classic cherry ref.484006

Success cendre ref.487134

Zdejmowane poszycie
siedziska i podnóżka

regulacja głębokości
oparcia

zdejmowany
zagłówek

zintegrowany
koc

zdejmowane
podłokietniki

MOŻLIWE POZYCJE:

polar
100% poliester

pilot
sterujący

MOŻLIWE POZYCJE:

do

130
kg

Success amande ref.487131

beige

amande

terracotta

océan

cendre

café

OBCIĄŻENIE

beige

titane

amande

terracotta

océan

cendre

café

Classic terracotta ref.484133

titane

Pozycja relaks

ALCANTARA

ALCANTARA
do

130
kg

toffee

cappuccino

cherry

forest

blue

crème

black

marine

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą
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cappuccino

cherry
WELUR

SKÓRA SYNTETYCZNA

WELUR

toffee

forest

blue

crème

black

marine

SKÓRA SYNTETYCZNA

Dane techniczne
Success
54 kg
46 cm
104 cm
71 cm
84 cm
56 cm
92 cm
49 lub 54 cm
167 cm
60 cm

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Classic
54 kg
50 cm
104 cm
71 cm
84 cm
56 cm
95 cm
49 lub 54 cm
167 cm
60 cm

Fotele geriatryczne
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CLEVER I

CLEVER II

DERBY

Wyjątkowy komfort połączony z nowoczesnym designem.
Prezentuje się równie dobrze w sypialni jak i w salonie.

Klasyczny komfort.
Wysokie oparcie o tradycyjnym kształcie, wypełnione włókniną poliestrową.
Zdejmowana poduszka siedziska.

Wypełnienia z pianki o wysokiej odbojności Bultex®.

Clever I to fotel z pojedynczym napędem, natomiast model Clever II
wyposażony jest w podwójny napęd, dzięki czemu oparcie może być
regulowane niezależnie od podnóżka.

Derby wyposażony jest w regulację głębokości oparcia.
			

Derby to fotel z pojedynczym napędem.

pozycja pionizująca

Derby cafe ref.488135

Clever I grey ref.480334

pozycja pionizująca

wysunięty podnóżek
(tylko Clever II)

Derby beige ref.488130
MOŻLIWE POZYCJE:

do

130

do

130

kg

kg

OBCIĄŻENIE

zdejmowana
poduszka siedziska

OBCIĄŻENIE

Clever II

kieszeń boczna

Clever I

MOŻLIWE
POZYCJE:

beige

amande

terracotta

océan

cendre

café

titane

ALCANTARA

MOŻLIWE POZYCJE:
toffee
sable

chocolate

grey

cappuccino

cherry
WELUR

forest

blue

crème

black

marine

SKÓRA SYNTETYCZNA

ALCANTARA

Dane techniczne
Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

10

Fotele geriatryczne

Dane techniczne
Clever
52 kg
47 cm
108 cm
53 cm
75 cm
53 cm
79 cm
52 cm
167 cm
59 cm

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Derby
55 kg
46 cm
100 cm
72 cm
90 cm
50 cm
80 cm
55 lub 60 cm
166 cm
62 cm

Fotele geriatryczne
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SCOTTY RELAX

SCOTTY II
Następny krok HERDEGEN w dziedzinie komfortu codziennego. W tym
modelu oparcie jest regulowane niezależnie od podnóżka, a podczas
pionizacji siedzisko pozostaje równoległe do podłoża, wspomagając
użytkownika w przyjęciu pozycji stojącej.
Pokrowce zdejmowane.

Komfortowy fotel, akcentujący tradycyjny styl drewnianymi elementami, dostępny w
czterech neutralnych tapicerkach typu Alcantara, przez co łatwo i dyskretnie dopasuje
się do każdego wnętrza.
Prosty, manualny mechanizm rozkładania działa płynnie i bez wysiłku.
Scotty Relax nie ma funkcji pionizacji.

Scotty II to fotel z podwójnym napędem.

Scotty Relax to fotel obsługiwany manualnie.

Scotty Relax
chocolat
ref.495235

MOŻLIWE POZYCJE:

drewniane
wykończenia
pozycja
pionizująca

SCOTTY I

do

130
kg

bronze

OBCIĄŻENIE

titane

chocolat

Scotty II
titane
ref.493136

terracotta

ALCANTARA

Komfortowy fotel, akcentujący tradycyjny styl drewnianymi elementami,
dostępny w czterech neutralnych tapicerkach typu Alcantara, przez co łatwo i
dyskretnie dopasuje się do każdego wnętrza.

MOŻLIWE POZYCJE:

MOŻLIWE POZYCJE:

Scotty I to fotel z pojedynczym napędem.

do

130
kg

rozłożony podnóżek

OBCIĄŻENIE

Scotty I
terracota
ref.494033

beige

amande

océan

terracotta

cendre

café

titane

ALCANTARA

drewniane
wykończenia

duża kieszeń
boczna

pozycja
pionizująca

pozycja leżąca
toffee

cappuccino

cherry

forest

blue

WELUR

Dane techniczne
Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą
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Dane techniczne
Scotty Relax
23 kg
49 cm
110 cm
70 cm
61 cm
45 cm
78 cm
53 cm
157 cm
62 cm

Scotty I
54 kg
48 cm
103 cm
70 cm
62 cm
46 cm
76 cm
51 cm
154 cm
65 cm

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Scotty II
33 kg
49 cm
117 cm
78 cm
61 cm
54 cm
84 cm
50 cm
166 cm
63 cm

Fotele geriatryczne
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BACKLIFT DELUXE

PRIMEA

Nowoczesny fotel typu „Back-to-wall”, wyposażony w mechanizm przesuwny,
dzięki któremu przy rozkładaniu cały fotel przesuwa się do przodu, oszczędzając
miejsce za nim. Pozwala to użytkownikowi ustawić mebel w odlegości tylko 20cm
od ściany, bez obawy uszkodzenia fotela lub ściany podczas jego rozkładania. Czyni
to fotel idealnym do użytkowania w ciasnych pomieszczeniach, mieszkaniach w
bloku itp.
Backlift to fotel z pojedynczym napędem.

Elegancja i nowoczesność - tradycyjny wygląd połączony z wysokim poziomem
komfortu potęgowanym przez profilowany kształt oparcia, które zdaje się
obejmować użytkownika.
Po prawej stronie kieszeń na gazety i podręczne drobiazgi.
Primea to fotel z pojedynczym napędem.

1
Primea
chocolate
ref.480235
2
Backlift Deluxe
chocolate
ref.495135
3

sposób przemieszczania się
fotela podczas rozkładania

pozycja leżąca
pozycja
pionizująca

pozycja
rozłożona

pozycja
relaks

MOŻLIWE POZYCJE:

pozycja relaks

zdejmowane
pokrowce
MOŻLIWE POZYCJE:

do

do

130

130

kg

kg

titane
chocolate
ALCANTARA

titane
chocolate
ALCANTARA

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą
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zaokrąglone kształty

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Backlift Deluxe
55 kg
53 cm
108 cm
67 cm
89 cm
52 cm
80 cm
52 cm
163 cm
64 cm

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Primea
44 kg
48 cm
104 cm
70 cm
74 cm
50 cm
76 cm
55 cm
162 cm
60 cm

Fotele geriatryczne
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OPTIMUM XXL

PRESTIGE XXL

Fotel bariatryczny, ekstra szeroki, dopuszczalne obcążenie to aż 180kg.
Wbudowane dwa pojemniki na kubek z napojem.
Idealny dla osób otyłych, mających problemy ze stawami
biodrowymi, kolanowymi czy w obrębie kręgosłupa. Przydatny także
w rekonwalescencji po-operacyjnej i wspomaganiu mobilności.
Duża kieszeń boczna, dodatkowo dwie kieszenie z przodu.
Optimum to fotel z pojedynczym napędem.

Fotel do zadań specjalnych - oparcie wypełnione włóknami
silikonowanymi, siedzisko wykonane z wytrzymałej na
odkształcenia pianki HR o gęstości 38 kg/m3.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, dopuszczalne
obciążenie 180 kg, ekstra szerokie siedzisko - sprawiają,
że Prestige XXL doskonale sprawdzi się w zastosowaniach
około-bariatrycznych.
Po obu stronach kieszenie na gazety i podręczne drobiazgi.
Prestige XXL posiada regulację głębokości oparcia.
Prestige XXL to fotel z pojedynczym napędem.

Optimum
titane
ref.489134

do

180

Prestige XXL
beige
ref.485130

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

pojemnik
na kubek
średnica 90mm

pilot sterujący

pozycja leżąca

wysuwany
podnóżek

pozycja
pionizująca

pozycja leżąca

wygodne
oparcie

wygodne kieszenie
z przodu
beige

amande

terracotta

océan

cendre

café

titane

ALCANTARA

MOŻLIWE POZYCJE:

MOŻLIWE POZYCJE:

do

180
kg

toffee

OBCIĄŻENIE

titane
chocolate
ALCANTARA

XXL
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cherry
WELUR

Dane techniczne
Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

cappuccino

forest

blue

crème

black

marine

SKÓRA SYNTETYCZNA

Dane techniczne
Optimum XXL
59 kg
49 cm
107 cm
70 cm
89 cm
59 cm
96 cm
51 cm
164 cm
64 cm

Model
Waga
Wysokość siedziska nad podłogą
Wysokość całkowita
Wysokość oparcia
Szerokość zewnętrzna
Szerokość siedziska wewnątrz
Głębokość całkowita
Głębokość siedziska wewnątrz
Głębokość w pozycji rozłożonej
Wysokość podłokietników nad podłogą

Prestige XXL
65 kg
47 cm
107 cm
67 cm
99 cm
63 cm
88 cm
49 lub 54 cm
170 cm
66 cm

Fotele geriatryczne

17

02

Sypialnia

AMPLITUDE 2 AKTYWATORY

Łóżko do opieki domowej AMPLITUDE, idealnie nadaje się do długoterminowego użytku domowego,
a jego unikalna, nastawiona na wygodę transportu i obsługi koncepcja świetnie sprawdzi sie w
wypożyczalniach.
Konstrukcja z łatwością spełni wymagania wszystkich użytkowników, włączając cierpiących na chorobę
Alzheimera.
Spełnia wymagania norm IEC 60 601-2-52-22 oraz 93/42/EEC włączając regulacje dotyczące
bezpieczeństwa barierek bocznych.
JAK DBAMY O WYGODĘ OBSŁUGI?
Koncept nowego łóżka do opieki domowej AMPLITUDE już u swych podstaw
podporządkowany był maksymalnej wygodzie i bezpieczeństwu opiekunów.
Łóżko AMPLITUDE składa się z czterech łatwych do montażu elementów, z których
każdy waży poniżej 20 kg:
• podstawa		
12 kg
• rama krzyżaka
19 kg
• zagłówek		
19,6 kg
• podnóżek		
17 kg (19 kg w wersji z 3 aktywatorami)

AMPLITUDE 3 AKTYWATORY
AMPLITUDE posiada możliwość łatwej rozbudowy z dwóch do trzech aktywatorów, wciąż bez użycia narzędzi,
ponadto aktywator zagłówka jest taki sam jak podnóżka, co znacząco ułatwia serwisowanie.
Ultra szeroki zakres regulacji łóżka AMPLITUDE pozwala opuścić je aż do 20 cm nad podłożem!
Łóżka AMPLITUDE objęte są 5 letnią gwarancją (z wyłączeniem pilota sterującego, frontów oraz barierek bocznych)
Dopuszczalna waga użytkownika:
135 kg
Maksymalne obciążenie całkowite: 170 kg

Waga całego łóżka bez frontów: 68 kg (70 kg w wersji z 3 aktywatorami).
Montaż łóżka odbywa się bez użycia narzędzi i nie zajmuje wiecej niż 5 minut!
do

135
kg

OBCIĄŻENIE

B
F
D

pilot sterujący
łatwy montaż / demontaż
w czasie poniżej 5 minut!

A

najniższa pozycja - 20 cm nad podłożem

C

E

Dane techniczne - przykładowe konfiguracje
ref.

465111

AMPLITUDE bez wózka transportowego
2 aktywatory, panele Design, barierki boczne i uchwyt na
wysięgniku

aktywatory, panele Grey MDF, barierki boczne i uchwyt na
465611 2wysięgniku

A

B

C

D

E

F

12 cm 199 cm 140 cm 20 - 85 cm 90 cm 156 - 218 cm

aktywatory, panele Massive Buk, drewniane barierki boczne i
465411 2uchwyt
na wysięgniku
aktywatory, panele Design, barierki boczne i uchwyt na
475111 3wysięgniku
aktywatory, panele Grey MDF, barierki boczne i uchwyt na
475611 2wysięgniku
zagłówek regulowany
w zakresie od 0 to 67°
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regulowane nachylenie
podnóżka

podnóżek w pozycji komfort

(tylko wersja z 3 aktywatorami)

podnóżek w pozycji ugiętej

(tylko wersja z 3 aktywatorami)

12 cm 199 cm 140 cm 23 - 85 cm 90 cm 156 - 218 cm

aktywatory, panele Massive Buk, drewniane barierki boczne i
475411 2uchwyt
na wysięgniku

Sypialnia
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AMPLITUDE Z CENTRALNYM HAMULCEM

AMPLITUDE - PANELE

Zarządzanie dużą flotą łóżek w sieci wypożyczalni czy dużych ośrodkach zdrowia nie jest proste.
AMPLITUDE zostało skonstruowane z dbałością o maksymalną redukcję elementów składowych i części
zamiennych, wspierając tym samym efektywną i szybką obsługę pacjenta.

AMPLITUDE - wybór paneli frontowych, łatwych w montażu bez użycia narzędzi.
Materiały: w zależności od modelu, buk lity, MDF, melamina.
Klasa ognio-odporności: M4.

AMPLITUDE bardzo łatwo można doposażyć w centralny system blokowania kół - opiekun za pomocą
jednej dźwigni obsługiwanej nogą może zahamować dwa lub wszystkie cztery koła.

Grey MDF

Design

ref.430737
ref.

Medium

ref.430701

Massive Buk

ref.430704

ref.430707

panel
Grey MDF

wymiary front
92 x 51 x 3 cm

wymiary tył
92 x 41 x 3 cm

wykończenie waga front / tył
n/d
8 kg / 6,4 kg

Design

92 x 51 x 3 cm

92 x 41 x 3 cm

fornir

6,3 kg / 5,3 kg

430737
430701
430704
430707

Medium

91 x 51,5 x 2,4 cm

91 x 41 x 2,4 cm

lakier

6,5 kg / 5,4 kg

Massive Buk

90 x 51 x 2,4 kg

90 x 41 x 2,4 kg

lakier

6,4 kg / 5,4 kg

430740

Massive Buk wersja specjalna
do drewnianych barierek bocznych

103 x 57 x 3 cm

103 x 47 x 3 cm

lakier

7,5 kg / 6,5 kg

Waga podstawy z centralnym hamulcem to 16 kg.

łatwa instalacja, bez użycia narzędzi

B
F

AMPLITUDE - AKCESORIA

D

hamulec zwolniony

blokada 2 kół

A

blokada 4 kół

C

E

AMPLITUDE - dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne - przykładowe konfiguracje
ref.

AMPLITUDE bez wózka transportowego
2 aktywatory, panele Design, barierki boczne i uchwyt na
465111V wysięgniku, centralny hamulec
aktywatory, panele Grey MDF, barierki boczne i uchwyt na
465611V 2wysięgniku,
centralny hamulec

A

B

C

D

E

F

12 cm 199 cm 140 cm 20 - 85 cm 90 cm 156 - 218 cm

aktywatory, panele Massive Buk, drewniane barierki boczne i
465411V 2uchwyt
na wysięgniku, centralny hamulec
aktywatory, panele Design, barierki boczne i uchwyt na
475111V 3wysięgniku,
centralny hamulec
aktywatory, panele Grey MDF, barierki boczne i uchwyt na
475611V 2wysięgniku,
centralny hamulec
aktywatory, panele Massive Buk, drewniane barierki boczne i
475411V 2uchwyt
na wysięgniku, centralny hamulec
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12 cm 199 cm 140 cm 23 - 85 cm 90 cm 156 - 218 cm

Zabezpieczenie ściany

ref.946039

Przedłużacz łóżka 20cm

ref.946026

Podpórka przedłużonego
materaca

ref.946027

Sypialnia
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AMPLITUDE ZESTAW TRANSPORTOWY

AMPLITUDE - akcesoria ułatwiające transport, rozwijane we współpracy z doświadczonymi
profesjonalistami, zajmującymi się na codzień dostawą i montażem łóżek.

TRANSKIT
Zestaw transportowy do łatwego przemieszczania i
magazynowania łóżek wraz ze wszystkimi akcesoriami
w pozycji bocznej pionowej.
Dostępny z kołami skrętnymi lub jedno-kierunkowymi.
ref.946018
ref.946018r

SLID ŁATWOŚLIZGI
Podkłady wykonane z cienkiego a jednocześnie wytrzymałego nylonu powleczonego silikonem, co
sprawia, że materiał jest bardzo śliski, ułatwiając opiekę nad chorym, jego przemieszczanie, obracanie,
przesuwanie.
Łatwoślizgi zabezpieczają opiekunów przed nadwyrężeniami, przesileniami mięśni i innymi urazami
spowodowanymi częstym narażeniem na duży wysiłek fizyczny.

koła jedno-kierunkowe
koła skrętne

SLID
prosty podkład ślizgowy
ref.410194 70 x 150 cm
ref.410195 85 x 150 cm
ref.410196 120 x 150 cm

SLID PLUS
z uchwytami na obwodzie
ref.410172 75 x 190 cm

SLID EASY
podkład cylindryczny z uchwytami
ref.410173 70 x 130 cm
ref.410174 110 x 140 cm
ref.410175 70 x 195 cm

TRANSAC
WÓZEK POZIOMY
Umożliwia składowanie łóżek w pozycji pionowej,
dzięki czemu oszczędza powierzchnię magazynową
oraz zabezpiecza panele przed uszkodzeniem.
ref.946011

WÓZEK RĘCZNY
Ułatwia transport łóżka
po schodach.
ref.946036

Pas transferowy, ułatwiający przemieszczanie pacjenta,
bez potrzeby chwytania go za ubranie czy za części ciała.
Wspomaga i zabezpiecza opiekuna, zapewniając mniejsze
obciążenie fizyczne i optymalne wykorzystanie jego siły.
Wnętrze pasa antypoślizgowe, na zewnątrz wygodne,
grube uchwyty, zapewniające pewne trzymanie.
Pas może być używany zarówno na pacjencie jak i na
opiekunie - wtedy to pacjent wspomaga swój ruch
chwytając się pasa.

ref.430910 rozmiar S długość 105 cm
ref.430911 rozmiar M długość 120 cm
ref.430912 rozmiar L długość 135 cm
ref.430913 rozmiar XL długość 150 cm

używanie TRANSAC
założonego na opiekunie
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używanie TRANSAC
założonego na pacjencie

Sypialnia
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TURNAX

AERO MOVE EASY MOVE

Platforma transportowa AERO MOVE
Wyjątkowa konstrukcja ułatwiająca bezpieczne zajęcie pozycji przez pacjenta przy minimalnym wysiłku
ze strony opiekuna. Podparcia przedramion ułatwiają pacjentowi zajęcie pozycji oraz pochylenie się do
przodu, zwiększając bezpieczeństwo i komfort przemieszczania. Duża, 6-kołowa podstawa gwarantuje
najwyższą stabilność.

Praktyczne urządzenie ograniczające ryzyko upadku i
wspomagające transfer pacjenta z pozycji siedzącej w inne
miejsce. Wysoka stabilność, łatwa obsługa i komfort psychiczny,
a ponadto praca opiekuna w ergonomicznej pozycji.

Platforma transportowa EASY MOVE
Wyposażona w multi-uchwyt, zapewniający najlepszy komfort
wyboru właściwego podparcia podczas zajmowania pozycji
przez pacjenta przy ograniczeniu potrzebnego wysiłku ze strony
opiekuna. Duża, 6-kołowa podstawa gwarantuje najwyższą
stabilność.

•
•
•
•
•

ref.430916
regulacja wysokości uchwytów oraz podpór kolanowych
wygodne, miękkie uchwyty oraz podpory
obrotowa podstawa z polami anty-poślizgowymi
rolki transportowe
wytrzymała konstrukcja stalowa
do

130
kg

OBCIĄŻENIE

PAS TRANSFEROWY

EASY MOVE
ref.430922
AERO MOVE
ref.430921

Linia pasów asekuracyjnych, które w połączeniu z platformami AERO MOVE i
EASY MOVE wspomagają bezpieczny transfer pacjenta przy jednoczesnej redukcji
wysiłku ze strony opiekuna.

Obie platformy są kompatybilne
z naszymi Pasami Transferowymi
(strona 27) zapewniającymi optymalne
bezpieczeństwo pacjenta.

Standard
175 x 22 cm

ref.430917

Sliding
175 x 10 cm

ref.430919

do
kg

hamulec

podparcie
przedramion

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne - przykładowe kombinacje
podpór wymiary podpór szerokość
wymiary podstawy wysokość uchwytów wysokość
kolanowych
kolanowych
całkowita

ref.

model

430921
430922
430916

Aero Move

68 x 82 cm

110 do 120 cm

25 do 40 cm

Easy Move

57 x 82 cm

120 cm

30 do 44 cm

Turnax

44 x 45 cm

75 do 130 cm

10 do 54 cm
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23 x 17,5 cm

ref.430923

TURN’UP

130
w zestawie pas
zabezpieczający

Double
170 x 22 cm

waga

68 cm

18,4 kg

57 cm

16 kg

48 cm

15 kg

Dwa połączone osiowo dyski obracające się względem
siebie tworzą przydatną pomoc dla opiekuna, gdy
musi przetransferować pacjenta z pozycji siedzącej
w inne miejsce. Pacjent staje na dysku, który może
swobodnie obracać się względem swojej podstawy,
dzięki czemu bardzo łatwo skierować pacjenta we
właściwą stronę.
Wymiary: 43 x 39 cm.
do
ref.430924
120
kg

OBCIĄŻENIE

Sypialnia
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STOJAK DO KROPLÓWKI

MACARENA
Uchwyt na wysięgniku to pomoc dla osób leżących, zarówno do celów
ćwiczeń rehabilitacyjnych jak i dla zapewnienia pewnej samodzielności
przy zmianie pozycji na łóżku.
Dostarczany ze stabilną podstawą oraz uchwytem regulowanym za pomocą taśmy.
Wysokość: 			
Wymiary podstawy:		
Wymiary uchwytu:		
Regulacja zwisu uchwytu:

UCHWYT NA WYSIĘGNIKU Z PODSTAWĄ
składany płasko
ref.430915 szary

Solidna konstrukcja, łatwe przemieszczanie. Prosta regulacja wysokości,
możliwość używania 2 lub 4 haków, w zależności od potrzeb.
Można też używać do zawieszenia pomp lub sterowników.
Wysokość regulowana:
28 do 230 cm
Wymiary podstawy:		
55 x 55 cm
dostępne kolory:
chromowany ref.430800
turkusowy ref.430811
niebieski ref.430812
szary ref.430814

179 cm
67 x 89 cm
22 x 12 cm
20 do 50 cm

cztery wytrzymałe haki
do

130
kg

OBCIĄŻENIE

Uchwyt jest łatwo składany, po
złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca.
Można np. wsunąć go pod łóżko.

do

16
kg

OBCIĄŻENIE

OSŁONA NÓG DO ŁÓŻKA
BARIERKI BOCZNE DO ŁÓŻKA

Zapobiega kontaktowi nóg pacjenta z przykryciem łóżka.
Wymiary:
szerokość: 55 cm
wysokość: 34 cm
głębokość: 32 cm
ref.420300

Dostępne w dwóch wersjach, łatwa instalacja,
bez użycia narzędzi, zabezpieczają pacjenta
leżącego przed upadkiem.

Barierka dwustronna
z regulacją szerokości
Wysokość: 51cm
Szerokość: 94 do 140 cm
ref.430920

Barierka uniwersalna
Wysokość: 51cm
Szerokość: 70 cm
ref.430918

ZAGŁÓWEK REGULOWANY
ZAGŁÓWEK Z PODUSZKĄ POD GŁOWĘ
5 pozycji regulacji wysokości.
Wysokość 55 cm, szerokość 57 cm.
ref.420280

do

160
kg

OBCIĄŻENIE
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DIFFUSION

EASY STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

Duży zakres regulacji, laminowany blat z podwyższonymi krawędziami, zabezpieczającymi przedmioty przed
zsuwaniem się. Łatwa regulacja wysokości za pomocą jednej tylko śruby. Nachylenie blatu regulowane
bezstopniowo do 45° w każdą stronę za pomocą śruby z mechanizmem zaciskowym.
Blat posiada tez regulację poziomego wysunięcia w stosunku do podstawy.
Stolik wymaga 10 cm przestrzeni pod łóżkiem.

Możliwość regulacji zarówno pochylenia podstawy, jak i samego blatu, a także wysokości czynią serię
DIFFUSION niezwykle użyteczną i funkcjonalną w każdych warunkach używania, nie tylko przy łóżku,
ale także np. przy fotelu.
Obramowanie z tworzywa zapobiega zsuwaniu się przedmiotów w pozycji pochylonej.
Opcjonalnie dostępny dodatkowy mały blat boczny poziomy.

ref.421000 szary
do

10

ref.421014 buk

kg

OBCIĄŻENIE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

wymiary blatu: 40 x 60 cm
grubość blatu: 12mm
nachylenie: 0° do 90°
wysokość: 70 do 105 cm
4 koła, w tym 2 z hamulcem
regulacja kąta
pochylenia

regulacja
głębokości blatu

TWIN EASY STOLIK NA ŁÓŻKO

•
•
•
•
•

do

15
kg

OBCIĄŻENIE
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biały

orzech

kolor

blat 40 x 60 cm

blat 40 x 80 cm

szary

ref.421411
ref.421400
ref.421414

ref.421311
ref.421300
ref.421314

biały
orzech

do

10
kg

OBCIĄŻENIE

wymiary blatów: 40x35,5cm + 20x35,5 cm
grubość blatów: 12 mm
nachylenie większego blatu regulowane
stopniowo, 4 pozycje
nachylenie maksymalne: 60°
wysokość stolika: 25 cm

Diffusion biały 60 cm
ze stolikiem bocznym

łatwa regulacja
kąta pochylenia

ref.421411 szary

Dostępne kolory:

szary

Regulowane nachylenie części blatu, dzięki czemu nadaje się zarówno do spożywania posiłków jak i do
czytania. Ponieważ blat jest dwuczęściowy, nawet podczas korzystania z funkcji czytania pozostaje mały
blat poziomy, na którym można postawić np. filiżankę z herbatą.
Regulowany blat zaopatrzony jest w dolnej krawędzi w element zapobiegający zsuwaniu się książki.
ref.421118

dostępny w dwóch rozmiarach blatu: 40 x 60 cm oraz 40 x 80cm
grubość blatu: 16 mm
8 pozycji nachylenia blatu
3 pozycje pochylenia podstawy
4 koła, w tym 2 z hamulcem
wysokość regulowana bezstopniowo w zakresie od 61 do 94 cm
wymiary podstawy: 44 x 57 cm

ref.421400 biały

z pochyloną podstawą

Diffusion orzech 80 cm

3-stopniowa
8-stopniowa
regulacja pochylenia regulacja nachylenia
podstawy
blatu

koła z hamulcem

opcjonalny blat boczny 40 x 16 cm

ref.421700 biały
ref.421711 szary
ref.421714 orzech

Sypialnia
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AMPLIA

EASY BRIDGE

Wyjątkowa wygoda, bezpieczeństwo i stabilność - stolik nadłóżkowy EASY BRIDGE.
Kolumny wsporcze po obu stronach, regulacja szerokości pozwala łatwo dopasować do każdego łóżka,
stolik dostępny jest w dwóch wersjach, standardowej i poszerzonej, do użytku z szerokimi łóżkami.
Łatwa regulacja nachylenia głównego blatu, wspomagana sprężyną gazową, po obu stronach małe blaty
pomocnicze, zawsze poziome, na których można bezpiecznie odstawić kubek z napojem czy podręczne
przedmioty. Blat główny zaopatrzony w listwę zapobiegającą zsuwaniu się książki w pozycji pochylonej.

Stolik przyłóżkowy wysokiej jakości,
przeznaczony do intensywnego użytku
w ciężkich warunkach, w szpitalach,
domach opieki społecznej itp.
do

ref.422211 szary
ref.422214 orzech
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13
kg

OBCIĄŻENIE

wymiary blatu: 41 x 69 cm
wymiary poziomego blatu bocznego: 41 x 20 cm
blat boczny wyposażony w barierki zabezpieczające
grubość blatu: 16 mm
zapadkowy mechanizm nachylenia blatu
łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej
4 koła z hamulcami
wysokość regulowana bezstopniowo w zakresie
od 76 do 101 cm
wymiary podstawy: 41 x 94 cm

ref.422811 szary

Dostępne kolory:

do

15

orzech

szary

wysokiej jakości koła

EASY LIFT

barierki
zabezpieczające

kg

mechanizm
zapadkowy
nachylenia blatu

OBCIĄŻENIE

Dostępne kolory:

Łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej wystarczy przycisnąć dźwignię i zwolnić ją w pożądanym
ustawieniu. Ten stolik nie posiada regulacji kąta nachylenia
blatu.
ref.421050 kolor biały
ref.421054 kolor orzech
•
•
•
•
•
•
•

wymiary blatu: 40 x 80 cm
blat nieuchylny
grubość blatu: 16 mm
4 koła z hamulcem
łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej
wysokość regulowana bezstopniowo w zakresie od 80 do 113 cm
wymiary podstawy: 40 x 66 cm

•
•
szary

buk

orzech

kolor

90

120/140

szary

ref.422811
ref.422800
ref.422814

ref.422911
ref.422915
ref.422924

buk
orzech

•
•
•
•
•
•

dostępny w dwóch szerokościach: 90 oraz 120/140
regulacja rozstawu kolumn wsporczych:
- model 90		
od 113 do 136 cm
- model 120/140 od 133 do 156 cm
grubość blatu: 16 mm
wspomagana regulacja nachylenia blatu od 0° do 55°
wymiary blatu głównego: 40 x 60cm lub 40 x 80 cm
dwa blaty boczne o wymiarach 40 x 20 cm
4 koła, w tym 2 z hamulcem
wysokość regulowana bezstopniowo w zakresie od 73 do 91 cm

do

10
kg

OBCIĄŻENIE

dźwignia regulacji
wysokości

32

Sypialnia

poziome blaty
boczne po obu
stronach

nachylenie blatu
wspomagane
sprężyną gazową

wyjątkowo stabilna
konstrukcja

listwa zapobiegająca
zsuwaniu sie książki

Sypialnia

33
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OPEN

OPEN z regulacją wysokości

FOTEL SANITARNY OPEN
Dzięki szeroko rozmieszczonym podłokietnikom transfer pacjenta jak i jego obsługa są łatwe jak nigdy
dotąd. Miękkie, komfortowe siedzisko jest w pełni zdejmowane, co czyni fotel wysoce przyjaznym dla
użytkownika, zachowując przy tym najwyższy poziom higieny.
Dostępny w czterech kolorach podstawowych oraz w kolorystyce specjalnej, jasnym wykończeniu
Cactus, idealnie pasującym do sali szpitalnej i innych publicznych ośrodków opieki zdrowotnej.

dostępny w 4 kolorach:

23
Ocean

26

24

22

Cactus Terracota Bordo

Pojemnik do fotela sanitarnego
hermetyczna pokrywa
wygodny, szeroki uchwyt
profilowana wylewka
pojemność: 5 litrów

do

130
kg

ref.931114

OBCIĄŻENIE

OPEN - kolor specjalny, jasny Cactus
idealnie pasuje do sali szpitalnej i innych
publicznych ośrodków opieki zdrowotnej.

ref.301523 OPEN Ocean
z regulacją wysokości
Regulacja wysokości
w zakresie od 46 do 62cm
dostępny
w kolorach:

ref.300523 OPEN Ocean

23

22

Ocean

Bordo

do

130
regulacja wysokości
za pomocą klipsa
komfortowe,
miękkie siedzisko

36

łatwo zdejmowane
siedzisko

Toaleta

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne

pojemnik
wyjmowany bokiem

ref.300926 OPEN Cactus jasny
pojemnik
wyjmowany z góry

kg

Siedzisko mocowane do ramy za pomocą
dwóch klipsów, dzięki czemu bardzo łatwo
je zdjąć, w celu czyszczenia, obsługi lub
wymiany.

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku

Open
86 cm
61 cm
50 cm
72 cm
52 cm
58 cm
40 cm
6,5 kg

Open z regulacją wysokości
86 do 97 cm
61 cm
50 cm
72 do 83 cm
46 do 62 cm
58 cm
40 cm
6,8 kg
21 x 25 cm

Toaleta
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EVEN

BEST UP SKŁADANY
•
•
•
•

stałe, szeroko rozmieszczone podłokietniki
duże, miękkie oparcie
komfortowe, zdejmowane siedzisko
pojemnik wyjmowany górą lub bokiem

EVEN
ref.303024 Terracota

Połączenie nowoczesnego designu z najwyższą jakością.

•
•
•
•

uchylne podłokietniki dla ułatwienia transferu
pojemnik wyjmowany od góry, lub bokiem
unikalny system składania
komfortowe, zdejmowane siedzisko

dostępny w 3 kolorach:

23

26

24

Ocean Cactus Terracota

ref.303023 Ocean
ref.303024 Terracota
ref.303026 Cactus

do

130
kg

NEW CLUB
•
•
•
•
•

OBCIĄŻENIE

stałe, szeroko rozmieszczone podłokietniki
miękkie oparcie
komfortowe, zdejmowane siedzisko
podłokietniki bi-materiałowe
pojemnik wyjmowany górą lub bokiem

BEST UP składany
ref.304523 kolor Ocean
dostępny w 3 kolorach:

23
Ocean

dostępny w 3 kolorach:

23

26

24

26

do

24

Cactus Terracota

130
kg

OBCIĄŻENIE

NEW CLUB
ref.320026 Cactus

Ocean Cactus Terracota

ref.320023 Ocean
ref.320024 Terracota
ref.320026 Cactus

komfortowe,
miękkie siedzisko

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku
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pojemnik
wyjmowany bokiem

pojemnik
wyjmowany górą

łatwo zdejmowane
siedzisko

system składania

Dane techniczne
Even
87,5 cm
64,5 cm
51,5 cm
75 cm
51 cm
42 cm
40 cm
7,5 kg

New Club
84 cm
61 cm
51,5 cm
73 cm
52 cm
49 cm
40 cm
7 kg
21 x 25 cm

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku

Best Up składany
97 cm
58 cm
45 cm
74 cm
54 cm
50 cm
40 cm
9,5 kg
21 x 25 cm

Toaleta
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BLUE STEEL 3 w 1

ALUSTYLE 4 w 1
fotel sanitarny 4 w 1
fotel sanitarny 3 w 1
może być używany jako:
• fotel sanitarny
• podwyższenie sedesu
• rama bezpieczeństwa do sedesu
• wysokość regulowana
Solidna rama stalowa, malowana proszkowo,
zestaw dostarczany jako niewielka, płaska
paczka, łatwy montaż
bez użycia narzędzi.
ref.380002

może być używany jako:
• fotel sanitarny
• podwyższenie sedesu
• rama bezpieczeństwa do sedesu
• fotel prysznicowy
• wysokość regulowana
• miękkie, wodoodporne siedzisko z
otworem higienicznym
Lekka rama aluminiowa, malowana
proszkowo, zestaw dostarczany jako
niewielka, płaska paczka, łatwy montaż
bez użycia narzędzi.
ref.380004

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

aluminium
brak ryzyka korozji

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

pojemnik oraz osłona
przeciw-rozbryzgowa w zestawie

składany

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
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składany

zdejmowane,
miękkie siedzisko

jako podwyższenie
sedesu

pojemnik z pokrywą

osłona
przeciw-rozbryzgowa

Dane techniczne
Blue steel 3w1
63 do 78 cm
54 cm
45 cm
61 do 76 cm
43 do 58 cm
54 cm
42 cm
7,5 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga

Alustyle 4w1
63 do 78 cm
56 cm
46 cm
63 do 78 cm
45 do 60 cm
60 cm
42 cm
3,8 kg

Toaleta
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WÓZEK SANITARNY

BEST UP WÓZEK SANITARNY

Połączenie nowoczesnego designu z najwyższą jakością.

WÓZEK SANITARNY
z miękkim siedziskiem tapicerowanym
ref.380200

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pojemnik wyjmowany od tyłu
zgrzewane, miękkie siedzisko i podłokietniki
uchylne podłokietniki
zdejmowane, uchylne podnóżki
komfortowe, zdejmowane siedzisko
4 koła z hamulcami

uchylne
podłokietniki

uchylne,
zdejmowane
podnóżki

składane
podnóżki

koła z hamulcami

WÓZEK SANITARNY SKŁADANY
•
•
•
•
•
•
•
•

do

130
kg

OBCIĄŻENIE

WÓZEK SANITARNY
składany
składany
pojemnik wyjmowany od tyłu
ref.380202
twarde siedzisko z tworzywa, łatwe w czyszczeniu
komfortowa pokrywa siedziska
zdejmowane podłokietniki
zdejmowane, uchylne podnóżki
komfortowe, zdejmowane siedzisko
4 koła, w tym dwa z hamulcem

zdejmowane
podłokietniki

wózek w pozycji
złożonej

składane
podnóżki

23
Ocean

komfortowe,
miękkie siedzisko

Dane techniczne

42
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BEST UP wózek sanitarny
ref.304726 Cactus

dostępny w 3 kolorach:

koła z hamulcami

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku

uchylne podłokietniki dla ułatwienia transferu
zdejmowane uchwyty dla opiekuna
składany podnóżek
komfortowe, zdejmowane siedzisko
4 koła, w tym 2 z hamulcem

26

do

24

130

Cactus Terracota

pojemnik
wyjmowany bokiem

kg

OBCIĄŻENIE

pojemnik
wyjmowany z góry

łatwo zdejmowane
siedzisko

składany
podnóżek

Dane techniczne
380200
98,5 cm
54,5 cm
45,5 cm
75 cm
56,5 cm
65 cm
42 cm
14 kg

21 x 25 cm

380202
98 cm
56 cm
45,5 cm
79 cm
55,5 cm
80 cm
44,5 cm
13,5 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku

Best Up wózek
97 cm
60 cm
47 cm
72 cm
51 cm
78 cm
40 cm
13,5 kg
21 x 25 cm

Toaleta
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CLUB XXL

•
•
•
•
•

Linia bariatrycznych foteli sanitarnych w specjalnym wykonaniu. Charakteryzują się solidną, wzmocnioną
konstrukcją stalową, zwiększoną szerokością użytkową, oraz projektem uwzględniającym wygodę oraz
odmienne wymagania osób o znacznym stopniu otyłości.
Wszystko dla zapewnienia maksymalnej stabilności i bezpieczeństwa wymagającego użytkownika przy
zachowaniu komfortu i łatwej obsługi.
obciążenie maksymalne: 160kg

BEST UP XXL
pojemnik wyjmowany po bokach, z obu stron lub od góry
solidna rama stalowa
komfortowe siedzisko i oparcie
ekstra szerokie siedzisko, uchylne i zdejmowane
poszerzane podłokietniki - szerokość użytkowa aż 75 cm

CLUB XXL Cactus
ref.300162

•
•
•
•

pojemnik wyjmowany po bokach, z obu stron
solidna rama stalowa
komfortowe siedzisko
szerokość użytkowa zwiększona do 65 cm

do

komfortowe
siedzisko

160

pojemnik
wyjmowany bokiem

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

dostępne w 3 kolorach:
dostępne w 3 kolorach:

23
Ocean

26

24

Cactus Terracota

do

23

kg

Ocean

160
OBCIĄŻENIE

XXL

CONFORT XXL

pojemnik
wyjmowany górą

zdejmowane
siedzisko

CONFORT XXL Terracota
ref.310142

24

Cactus Terracota

CLUB XXL WÓZEK SANITARNY
•
•
•
•
•
•
•

model COMFORT charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią
oparcia. Pozostałe elementy i parametry takie same jak CLUB.

26

BEST UP XXL Cactus
ref.364626

pojemnik wyjmowany po bokach, z obu stron
solidna rama stalowa
komfortowe siedzisko
składany podnóżek
ekstra szerokie siedzisko
szerokość użytkowa zwiększona do 65 cm
cztery koła, w tym dwa z hamulcem

WÓZEK SANITARNY CLUB XXL
Terracota
ref.360124
komfortowe
siedzisko

pojemnik
wyjmowany bokiem

koła z hamulcami

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku
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składany podnóżek

Dane techniczne
Club XXL
Confort XXL
92 cm
92 cm
71 cm
71 cm
65 cm
65 cm
67 cm
67 cm
46,5 cm
46,5 cm
53 cm
53 cm
44 cm
44 cm
8 kg
8 kg
21 x 25 cm

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wysokość podłokietników
wysokość siedziska
głębokość całkowita
głębokość użytkowa siedziska
waga
wymiary otworu w siedzisku

Best Up XXL
Club XXL wózek
90 cm
96,5 cm
87 cm
71 cm
75 cm
65 cm
72,5 cm
72 cm
52 cm
52 cm
53 cm
82 cm
45 cm
44 cm
9,5 kg
16 kg
21 x 25 cm

Toaleta
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CLIPPER

CLIPPER

Seria nasadek podwyższających sedes CLIPPER bardzo szybko znajdzie swoje miejsce w każdej toalecie.
Pasuje do każdej muszli sedesowej. Wykonane w całości z tworzywa sztucznego (polipropylen), zapewnią
wiele lat bezproblemowego użytkowania.
Nasadki CLIPPER podwyższają toaletę o 11cm.
CLIPPER I
Wystarczy umieścić na muszli sedesowej, wyposażona
w prowadnicę wewnętrzną, nie zawiera dodatkowych
elementów mocujących.
waga: 1,1kg
ref.500400

CLIPPER IV
z podłokietnikami, wyjmowanymi i uchylnymi, dla ułatwienia transferu
waga: 2,7kg
szerokość użytkowa, pomiędzy podłokietnikami - 56cm.
ref.500420

do

185
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

CLIPPER II
unikalny i jedyny, wyjątkowo prosty sposób
montażu do toalety za pomocą klipsów.
Pasuje do każdej muszli toaletowej.
waga: 1,2kg
ref.500410

do

100
kg

OBCIĄŻENIE

nasadki CLIPPER:
wymiary wewnętrzne: 21x25cm
wymiary zewnętrzne: 39x47cm

do

185
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

wyjmowane i
uchylne podłokietniki

CLIPPER III z pokrywą
waga: 1,6kg
ref.500411

dopasowanie do muszli za pomocą 4 klipsów:
7 stopni, dopasowanie do każdej muszli o szerokości
krawędzi od 7 do 12 cm.
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CLIPPER V
z pokrywą
waga: 3,1kg
ref.500421

Toaleta

47

CLIPPER

CONTACT PLUS
Najwyższy komfort dzięki ergonomicznemu kształtowi i piance o bardzo wysokiej gęstości. Wykonane
z najwyższej jakości pianki wtryskiwanej do wodoodpornej formy z PCV, pasują do wszystkich rodzajów
sedesu zapewniając bezpieczne mocowanie.
Certyfikowane i testowane dla obciążenia do 185 kg!
CONTACT PLUS podwyższa toaletę o 11cm.
CLIPPER VI
z dodatkowymi, regulowanymi nogami,
stanowiącymi solidną ramę wsporczą.
waga: 5,4kg
szerokość użytkowa, pomiędzy
podłokietnikami: 54cm
szerokość całkowita, zewnętrzna: 60cm
ref.500430

Nasadka podwyższająca sedes CONTACT plus
waga: 2 kg
wymiary wewnętrzne: 21x26cm
wymiary zewnętrzne: 37x42cm
ref.500200

do

150
kg

OBCIĄŻENIE

pasuje do każdej
toalety

do

185
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

regulacja wysokości nóg umożliwia
dopasowanie ramy wsporczej do
sedesu o wysokości mieszczącej się w
zakresie od 42 do 54cm.

nowoczesny proces produkcji zapewnia
stuprocentową wodoodporność oraz bardzo
wysoki komfort użytkowania.

CLIPPER VII
z pokrywą
waga: 5,8kg
ref.500431
Nasadka podwyższająca sedes
CONTACT Plus wersja z pokrywą.
waga: 2,5 kg
ref.500300
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ALTIA

RAMA ASEKURACYJNA

Trzy poziomy regulacji wysokości (6, 10 i 14 cm) dzięki czemu łatwo zaadaptować ją zarówno dla potrzeb
różnych użytkowników jak i do poszczególnych etapów rehabilitacji. Mocowanie do muszli za pomocą
śrub, oraz uchylane do tyłu podłokietniki, dla ułatwienia transferu.
szerokość całkowita (zewnętrzna): 60cm
szerokość użytkowa (między podłokietnikami): 50cm
wymiary podłokietników: 33 x 4,5cm
waga: 6 kg
ref.500480

Rama asekuracyjna do sedesu z czterema podporami
Stalowa konstrukcja, z dwoma komfortowymi uchwytami-podłokietnikami.
Cztery podpory zapewniają bardzo dobrą stabilność podczas siadania i wstawania.
szerokość regulowana: 61 do 65cm
wysokość regulowana: 65 do 79cm
ref.570806

do

do

138

kg

OBCIĄŻENIE

110

kg

OBCIĄŻENIE

Rama asekuracyjna do sedesu z dwiema podporami
Aluminiowa, bardzo lekka, z dwoma komfortowymi
uchwytami-podłokietnikami.
Dwie podpory z przodu, natomiast z tyłu mocowana do muszli
- poręczny system zapewniający stabilność podczas siadania
i wstawania.
szerokość regulowana: 51 do 59cm
wysokość regulowana: 67 do 76cm
ref.570805

TITAN
Wykonana z polipropylenu, pasuje do każdej toalety.
Łatwe i pewne mocowanie za pomocą dwóch śrub.
wysokość 6cm		
wysokość 14cm

ref.500100 waga: 0,9kg
ref.500120 waga: 2kg

pewne mocowanie
śrubowe

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

50

Toaleta

Rama asekuracyjna do sedesu Classic
mocowana w całości na toalecie, bez podpór
podłogowych
wysokość: 29cm
ref.570807

Toaleta

51

04

Łazienka

ATLANTIS III

INOX

Fotel obrotowy do wanny nowej, trzeciej już generacji, teraz z uchylnymi podłokietnikami.
Pasuje do wanny o szerokości zewnętrznej do 73cm, siedzisko obraca się o 360 stopni.
Bezpieczeństwo zwiększa dźwignia blokująca obrót w czterech możliwych położeniach.
Fotel obrotowy do wanny
•
•
•
•
•
•

•

uchylne podłokietniki
otwory drenażowe w siedzisku redukują możliwość
poślizgnięcia
regulowane stabilizatory boczne zapewniające
bezpieczne mocowanie na wannie
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
metodą kataforezy i malowana proszkowo
masywne i wytrzymałe siedzisko z polipropylenu
niebieskie nakładki anty-poślizgowe
cztero-pozycyjna manetka blokująca

•
•
•

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
podłokietniki stałe
blokada obrotu w 4 pozycjach co 90 stopni
ref.540285

ref.540220

EASY SWING

do

100
kg

OBCIĄŻENIE
do

130
kg

OBCIĄŻENIE

ATLANTIS III dostępny
jest także w wersji XL.
Przedłużone podpory,
do dużych wanien.

Fotel obrotowy do wanny
składany

ATLANTIS III XL
ref.540221

XL

•
•
•
•
•

konstrukcja wykonana z aluminium
podłokietniki stałe
obraca się o 360 stopni
komfortowe, miękkie siedzisko i oparcie
wygodne, miękkie i uchylne podłokietniki
ref.540286

na wannie

stabilizator boczny
dźwignia blokująca

nakładki anty-poślizgowe

uchylne podłokietniki

Dane techniczne
Model
wysokość oparcia
wymiary siedziska
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wymiary podstawy
minimalna szerokość wanny wewnętrzna
maksymalna szerokość wanny zewnętrzna
waga
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na wannie

dźwignia blokująca

uchylne podłokietniki

składany

Dane techniczne
Atlantis III
41 cm
46 x 48 cm
51,5 cm
73 x 56 cm
49 cm
73 cm
6,2 kg

Atlantis III XL
41 cm
46 x 48 cm
51,5 cm
78 x 53 cm
49 cm
78 cm
8,5 kg

Model
wysokość oparcia
wymiary siedziska
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wymiary podstawy
minimalna szerokość wanny wewnętrzna
maksymalna szerokość wanny zewnętrzna
waga

Inox
37 cm
40 x 36 cm
50 cm
74 x 50 cm
51 cm
74 cm
4,5 kg

Easy Swing
19 cm
40 x 33 cm
41 cm
70/80 x 55 x 41 cm
55 cm
78 cm
7,4 kg

Łazienka
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BLUE SWING

ATLANTIS
ATLANTIS WÓZEK PRYSZNICOWY
Wykonany z aluminium, lekki i całkowicie odporny na
korozję. Hermetyczne koła, w tym 2 z hamulcem, oraz
uchwyt dla opiekuna.
•
•
•
•

składany podnóżek
wodoodporne, hermetyczne koła
konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
połączenia śrubowe nierdzewne

BLUE SWING FOTEL PRYSZNICOWY OBROTOWY
•
•
•
•
•

regulacja wysokości
konstrukcja aluminiowa
obrotowe, z blokadą
wygodne siedzisko z pianki poliuretanowej
uchylne podłokietniki
ref.540287

ref.540300

uchylne podłokietniki

aluminium
brak ryzyka korozji

wysokiej jakości
hermetyczne koła

obrotowe siedzisko

do

100
kg

OBCIĄŻENIE

OBANA

ATLANTIS

OBANA WÓZEK SANITARNO-PRYSZNICOWY
Wykonany z aluminium, lekki i całkowicie odporny na korozję.
Siedzisko piankowe oraz miękkie poszycie oparcia zapewnia wysoki
komfort użytkowania.
Hermetyczne koła, w tym 2 z hamulcem, oraz wygodny uchwyt dla
opiekuna.
• uchylne podnóżki
• wodoodporne, hermetyczne koła
• konstrukcja aluminiowa
• połączenia śrubowe nierdzewne

ATLANTIS FOTEL PRYSZNICOWY
z regulacją wysokości
• nogi z nasadkami antypoślizgowymi
• konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
• połączenia śrubowe nierdzewne
• otwory drenażowe w siedzisku redukują możliwość poślizgnięcia
ref.540350

ref.540381

aluminium
brak ryzyka korozji

do

100

miękkie siedzisko

kg

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wymiary podstawy
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga
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Dane techniczne
Atlantis fotel
90 do 100 cm
48 do 54 cm
50 cm
55 x 61 cm
46 cm
38 cm
3,7 kg

Atlantis wózek
88 cm
54 cm
50 cm
58 x 95 cm
46 cm
38 cm
7,1 kg

Model
wysokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość użytkowa między podłokietnikami
wymiary podstawy
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga

Blue Swing
78 do 88 cm
46 do 56 cm
41 cm
47 x 50 cm
40 cm
33 cm
6,6 kg

Obana
96 cm
52 cm
50 cm
78 x 56 cm
44 cm
40 cm
6,5kg

Łazienka
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NAUTICA

OBANA

Seria wysokiej jakości, eleganckich ławek kąpielowych, które doskonale dopasują się do każdej łazienki.
Wykonane z tworzywa poliglass oraz aluminium, mogą być zanurzane w wodzie bez ryzyka korozji.
Regulowana szerokość pozwoli łatwo dopasować je do każdej typowej wanny.

OBANA ŁAWKA NA WANNĘ
Wyposażona w uchwyt oraz gumowe
stabilizatory zapewniające bezpieczne
mocowanie na wannie.

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
ref.520111

ref.550800

do

200
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

stabilizatory gumowe

OBANA ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
z oparciem
Regulowana szerokość zawiesia zapewnia
dopasowanie do większości dostępnych na
rynku wanien.
Wykonana z tworzywa sztucznego oraz
chromowanej konstrukcji stalowej oferuje
bardzo dobrą odporność na korozję.

do

100
kg

OBCIĄŻENIE

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
z oparciem
ref.520211

ref.528110

ŁAWKA PRYSZNICOWA NAŚCIENNA, UCHYLNA
składana, wyposażona w trzy punkty mocujące,
po złożeniu zajmuje tylko 5cm od ściany
ref.520511

OBANA ŁAWKA PRYSZNICOWA NAŚCIENNA Z NOGAMI
składana, wyjątkowo stabilna: 4-punktowe mocowanie do ściany,
a dodatkowo teleskopowe nogi o regulowanej wysokości od 40 do
55cm, które opierają się o podłogę.
ref.538500
do

aluminium
brak ryzyka korozji

100
kg

OBCIĄŻENIE

do

110
kg

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Model
szerokość wanny wewnątrz
wysokość oparcia
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga
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Dane techniczne
520111
50 do 65 cm
nie dotyczy
38 cm
37 cm
3 kg

520211
50 do 65 cm
19 cm
38 cm
37 cm
3,5 kg

520511
nie dotyczy
nie dotyczy
38 cm
nie dotyczy
3 kg

Model
szerokość wanny wewnątrz
wysokość oparcia
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga

550800
41 do 60 cm
nie dotyczy
70 cm
26 cm
3,2 kg

528110
42 do 67 cm
19 cm
40 cm
32 cm
3 kg

538500
nie dotyczy
nie dotyczy
51 cm
31 cm
4,5 kg

Łazienka
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BLUE SEAT

BLUE SEAT

Linia taboretów łazienkowych wyposażonych w otwory odprowadzające wodę oraz miękką nakładkę
piankową, zapewniającą wysoki komfort. Wykonane z aluminium oraz tworzywa, w pełni odporne na
korozję, wyposażone w nasadki przyssawkowe, antypoślizgowe.
TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
ref.528005

TABORET DO WANNY
może być stosowany także jako stopień ułatwiający
wejście do wanny.
ref.528000

TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
z oparciem
TABORET DO WANNY z oparciem

ref.528015

aluminium
brak ryzyka korozji

ref.528010

do

aluminium
brak ryzyka korozji

100
kg

OBCIĄŻENIE

do

100

TABORET PRYSZNICOWY

kg

OBCIĄŻENIE

ref.528006

TABORET OKRĄGŁY
ref.528020
TABORET OKRĄGŁY
obrotowe siedzisko
ref.528025
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przydatne
uchwyty boczne

nasadki
przyssawkowe

anty-poślizgowa
nakładka siedziska

Dane techniczne
Model
wysokość siedziska
wysokość całkowita
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga

528000
26 -32 cm
26 - 32 cm
36 cm
28 cm
1,6 kg

528010
34 - 49 cm
67 - 82 cm
41 cm
30 cm
2,80 kg

528020
528025
35 - 51 cm 42 - 52 cm
35 - 51 cm 42 - 52 cm
średnica
31,5cm
30,5 cm
2,20 kg
1,94 kg

528005
41 - 45 cm
41 - 45 cm
41 cm
30 cm
1,56 kg

528006
39 - 54 cm
43 - 58 cm
51 cm
31 cm
2,00 kg

528015
41 - 45 cm
74 - 77 cm
41 cm
30 cm
2,86 kg

Łazienka
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DOSTĘP DO WANNY

VITAL

ZESTAW UŁATWIONEGO DOSTĘPU DO WANNY
składa się ze stopnia oraz poręczy, ułatwia dostęp
do wanny.
Stopień może być montowany zarówno z lewej jak
i prawej strony poręczy.
stopień: wymiary 37x34cm, wysokość 20cm
poręcz: szerokość 34cm, wysokość 105cm

Uchwyty naścienne zapewniają stabilność i ułatwiają poruszanie się, jednak dla własnego
bezpieczeństwa należy pamiętać, aby przed zamontowaniem skonsultować się z fachowcem,
który sprawdzi wytrzymałość ściany do której uchwyt będzie zamocowany i doradzi właściwe
elementy mocujące.
UCHWYT UCHYLNY składany
Zastosowanie - w pobliżu toalety. umożliwia łatwy transfer, a
system mocowania zapewnia duże bezpieczeństwo i wygodę.
Magnetyczna blokada położenia w pozycji pionowej.

ref.550806

ref.570800
do

150
kg

OBCIĄŻENIE

drewniany stopień

OBAFIX

bezpieczne
mocowanie

• wykonane z rur stalowych pokrytych lakierem
proszkowym
• bardzo łatwe składanie dzięki samoczynnej
blokadzie magnetycznej
• zaokrąglone krawędzie podstawy mocującej
redukują ryzyko urazu
• sześć otworów mocujących podstawę do ściany
zapewnia zwiększoną stabilność i rozkład obciążeń

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

wieszak do papieru toaletowego

UCHWYT DO WANNY
Wysokość 38 cm.
Pasuje do wanny o krawędziach równoległych,
o szerokości w zakresie od 10 do 18 cm
ref.550805

ref.570802

UCHWYT UCHYLNY składany, z regulowaną podporą
Zastosowanie - w pobliżu toalety. umożliwia łatwy transfer, a
system mocowania zapewnia duże bezpieczeństwo i wygodę.
Dzięki przemyślanemu systemowi składania zajmuje
minimalną ilość miejsca gdy nie jest używany.
ref.570820

do

100
kg

OBCIĄŻENIE

mocowanie
śrubowe
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Model
długość całkowita
wysokość
waga

Dane techniczne

570800
73 cm
17 cm
2,15 kg

570820
73 cm
80 do 92 cm
2,60 kg

Łazienka
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PROFILO ABS

UCHWYTY SYSTEMOWE

Linia uchwytów naściennych o optymalnej średnicy 32mm, wykonanych w całości z tworzywa
sztucznego ABS o wysokiej wytrzymałości. Na całej powierzchni roboczej rowki antypoślizgowe dla
zapewnienia bezpieczeństwa chwytu mokrą ręką.
ref.573030 długość 30cm

Pięć modułów bazowych oraz powlekane rury o różnej długości, pozwalają skonstruować
dowolny potrzebny system wspomagania poruszania się, np. w ciągu korytarza, schodów itp.
Rozwiązanie szczególne polecane do zastosowania przy kompleksowym dostosowywaniu
budynków dla potrzeb niepełnosprawnych.

ref.573040 długość 40cm
ref.573045 długość 45cm

100% tworzywo
brak ryzyka korozji

PROFILO STAL

moduł kąt 60°
ref.511211
moduł pośredni
ref.510211

osłona wkrętów
mocujących

moduł kąt 90°
ref.511111

UCHWYT STALOWY powlekany tworzywem
Średnica uchwytu - 26mm, powleczony szarym, miękkim
tworzywem, zapewniającym pewny chwyt i łatwym w
czyszczeniu.

Rury systemowe są dostępne w długościach od
30 do 70cm, wykonane z aluminium, powlekane
antypoślizgowym tworzywem.
Średnica rury 25 mm.
Dobierając potrzebne moduły, łatwo stworzymy zestaw
do dowolnego pomieszczenia, ponadto w razie potrzeby
rury mogą być dowolnie skracane do pożądanej długości.

ref.570100 długość 32 cm
ref.570200 długość 42 cm
ref.570300 długość 52 cm

FIT EASY

ref.503011 długość 30cm
ref.504011 długość 40cm
ref.505011 długość 50cm
ref.506011 długość 60cm

Bezpieczeństwo
powierzchnia
anty-poślizgowa

ref.507011 długość 70cm

FIT EASY uchwyt naścienny z przyssawkami
ref.580700 długość 29cm
ref.580701 długość 40cm

ZESTAWIENIE MODUŁÓW:

FIT EASY uchwyt naścienny łamany
Możliwość ustawienia dwóch części
uchwytu pod dowolnym kątem.
ref.580702 długość 49cm

wskaźnik
bezpieczeństwa

Łazienka

Bezpieczeństwo
system
anty-rotacji

rura systemowa:

Linia uchwytów naściennych mocowanych za pomocą przyssawek - bez potrzeby użycia narzędzi czy
wiercenia ścian. Bezpieczne użytkowanie zapewnia unikalny system „security indicator” sygnalizujący za
pomocą kolorów, czy uchwyt jest pewnie umocowany.
Efektywna średnica przyssawki: 95 mm, siła zrywająca: 45 kg.
Uchwyt o średnicy 35mm, wyłożony miękkim tworzywem anty-poślizgowym.
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moduł początek-koniec
ref.510111

moduł kąt wewnętrzny
ref.511011

ref.573060 długość 60cm

moduł
początek - koniec

ref.510111

moduł pośredni

ref.510211

moduł
kąt wewnętrzny

ref.511011

moduł kąt 90°

ref.511111

moduł kąt 60°

ref.511211

Łazienka
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OBANA MATY MASUJĄCE

SANITARNE

MATA POD PRYSZNIC Z EFEKTEM MASAŻU
wyposażona w przyssawki od spodu i wiele półkul od góry,
wykonana z miękkiego PVC, oferuje efekt masażu stóp połączony z
zabezpieczeniem przed upadkiem. Wyposażona w miękką szczotkę.
wymiary: 40 x 40 cm

KACZKA MĘSKA
pojemność 1000ml
ref.580200

ref.550802

KACZKA DAMSKA
anatomiczna, pojemność 750ml
ref.580600

szczotka
masująca

MATA POD PRYSZNIC Z EFEKTEM MASAŻU
Zaopatrzona w przyssawki od spodu. Powierzchnia
górna z wybrzuszeniami, zapewniającymi efekt masażu.
wymiary: 55 x 55 cm
ref.550807

BASEN - PODSUWACZ
nie zawiera pokrywy
ref.580100

wypustki
masujące

MATA ANTY-POŚLIZGOWA DO WANNY
zaopatrzona w przyssawki od spodu. Powierzchnia
górna z wybrzuszeniami, zapewniającymi efekt masażu.
wymiary: 100x40 cm
ref.550801
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BIDET uniwersalny
nakładany na muszlę sedesową
ref.580500

Łazienka
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05

Mobilność

EAGLE

ALBATROS
Wózek inwalidzki standardowy
•
•
•
•
•
•
•

Lekki wózek inwalidzki aluminiowy

Testowany dla obciążenia do 120kg
Uchylne, miękkie podłokietniki
Składany
Koła tylne pneumatyczne, szybkozłącze
Koła przednie skrętne, pełne, PU
Regulowane i uchylne podnóżki
Solidna rama stalowa

ref.700162
ref.700163
ref.700164

•
•
•
•
•
•

Testowany dla obciążenia do 120kg
Uchylne, trwałe podłokietniki
Składany, podwójny krzyżak
Koła tylne pneumatyczne, szybkozłącze
Koła przednie skrętne, pełne, PU
Regulowane i uchylne podnóżki
ref.700183
ref.700184
ref.700185

szerokość 43cm
szerokość 46cm
szerokość 48cm

szerokość 43cm
szerokość 46cm
szerokość 48cm

do

120
kg

OBCIĄŻENIE
do

120
kg

OBCIĄŻENIE

szybkozłącze
w standardzie

uchylne, regulowane
podnóżki z możliwością
demontażu

pozycja złożona

uchylne, regulowane
podnóżki z możliwością
demontażu

uchylne
podłokietniki

szybkozłącze
w standardzie

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga
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pozycja złożona

Mobilność

podwójny
krzyżak

uchylne
podłokietniki

Dane techniczne
700162
91 cm
62 cm
103 cm
49 cm
43 cm
40 cm
18,5 kg

700163
91 cm
64 cm
103 cm
49 cm
46 cm
40 cm
91 x 28 x 70 cm
18,7 kg

700164
91 cm
66 cm
103 cm
49 cm
48 cm
40 cm
19 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga

700183
92 cm
62 cm
103 cm
48 cm
43 cm
41,5 cm
14 kg

700184
92 cm
65 cm
103 cm
48 cm
46 cm
41,5 cm
92 x 30 x 70 cm
14,2 kg

700185
92 cm
67 cm
103 cm
48 cm
48 cm
41,5 cm
14,5 kg

Mobilność
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LIVING

MODELITO WP HOME

Wózki transportowe służą do doraźnego transferu pacjenta. Używane głównie na dworcach, lotniskach
i innych miejscach publicznych. Lekkie, wykonane z aluminium, składane.
LIVING
• miękkie podłokietniki
• podwójny hamulec - osobno dla pacjenta i dla opiekuna
• dwa koła skrętne z przodu o średnicy 15 cm
• dwa koła z hamulcem z tyłu o średnicy 30 cm
• uchylne podnóżki z regulacją wysokości
• pasy bezpieczeństwa oraz kieszeń z tyłu
ref.700100
ref.700101

szerokość 46 cm
szerokość 43 cm

hamulec
parkingowy

IDEAL

składane oparcie

Siodełko wyposażone jest w sprężynę gazową (taką jak w fotelach biurowych)
dzięki czemu podnosi się samoczynnie podczas regulacji wysokości oraz
zapewnia amortyzację przy poruszaniu się.
Komfortowa i bezpieczna pozycja, siedząco-stojąca.
Użytkownik przemieszcza się odpychając się nogami, a kiedy potrzeba, można
zablokować przednie hamulce i pozostać bezpiecznie w jednym miejscu.
Przejedzie wszędzie dzięki kompaktowym wymiarom - tylko 43 cm szerokości!
Bezpieczeństwo poruszania się po domu dzięki czterem gumowym
zderzakom/odbojom w narożnikach – zabezpieczają przed uszkodzeniem
mebli i innych sprzętów domowych w razie najechania.
Dostępny w dwóch wersjach:
500 niutonów - dla użytkowników o wadze od 70 do 130 kg
300 niutonów - dla użytkowników o wadze od 50 do 75 kg

•
•
•
•

do

100
IDEAL
• składane, miękkie podłokietniki
• dwa koła skrętne i dwa z hamulcem
• składany podnóżek
• pas bezpieczeństwa
• torba transportowa oraz kieszeń z tyłu
• szerokość między podłokietnikami: 37cm

Nowość na rynku!
MODELITO WP Home ułatwi poruszanie się po domu osobom o
ograniczonej sprawności ruchowej, oszczędzając stawy kończyn
dolnych, zapewniając jednocześnie swobodę i samodzielność.

kg

OBCIĄŻENIE

łatwo regulowana wysokość dzięki sprężynie gazowej
ergonomiczne siodełko
koła przednie z hamulcami
cztery zderzaki - odboje chroniące sprzęty domowe
ref.243900
ref.243910

Modelito WP Home 500
Modelito WP Home 300

ergonomiczne siodełko

obejrzyj film!

kieszeń
z tyłu

ref.700002

torba
transportowa

regulacja
wysokości

zderzaki
zabezpieczające

uchwyt
do laski

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga
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Dane techniczne
LIVING 43
LIVING 48
IDEAL
90 cm
90 cm
86 cm
55 cm
60cm
44 cm
105 cm
105 cm
86 cm
47 cm
47 cm
43 cm
43 cm
48 cm
33 cm
40 cm
40 cm
33 cm
90 x 36 x 70 cm
31 x 45 x 73 cm
11,2 kg
11,4 kg
6,7 kg

Model
wysokość rękojeści
szerokość całkowita
długość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
waga

Modelito WP Home
86 cm
43 cm
59 cm
67 do 88 cm
30 cm
10 kg

Mobilność
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SIT’N’ROLL 2

MODELITO XTRA

W kilka sekund zamienisz podpórkę czterokołową w pełni fukncjonalny
wózek transportowy. Duże, 200mm koła dobrze sprawdzą się zarówno
w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, co czyni SIT’N’ROLL 2 idealnym
pomocnikiem dla aktywnych.
• pojemna torba pod siedziskiem
• kierunkowe koła przednie
• regulowane uchwyty anatomiczne
do
• hamulec parkingowy
136
• lekka konstrukcja aluminiowa
kg
OBCIĄŻENIE
• miękkie oparcie
• składany podnóżek

Wysokiej jakości aluminiowa podpórka czterokołowa
Bardzo kompaktowa konstrukcja, umożliwia transport i
przechowywanie zajmując minimalną przestrzeń, dzięki
możliwości złożenia tylnych kół i łatwego zdjęcia przednich.
Siedzisko o regulowanej wysokości oraz wygodne oparcie.
hamulec
parkingowy

zdejmowana torba
na zakupy z przodu

ref.243865

ref.243876

SHOPIROLL

do

136

duże, skrętne koła
z możliwością blokady
kierunku

kg

OBCIĄŻENIE

Nowoczesny i lekki wózek na zakupy
Solidna rama oparta na czterech kołach zapewnia bardzo łatwe
manewrowanie. Zaprojektowany z dbałością o bezpieczeństwo użytkownika,
także osobom mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się zapewni
dodatkowe oparcie i pozwoli odpocząć podczas spaceru - po zablokowaniu
hamulca parkingowego możliwość użycia jako siedziska.
Wyposażone w pojemną torbę (20 litrów) oraz dwie zewnętrzne kieszenie.
ref.243880

do

ułatwione
pokonywanie
przeszkód

120
kg

OBCIĄŻENIE

duża torba
na zakupy
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uchwyt
do laski

kompaktowa,
składana
konstrukcja

hamulec
parkingowy

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga

hamulec
parkingowy

Dane techniczne
Sit’n’roll 2
82 do 98 cm
61,5 cm
84 cm
54,5 cm
34 cm
34 cm
9,36 kg

Shopiroll
90,5 / 94,5 / 98,5 cm
57,5 cm
66 cm
58 cm
38 cm
23 cm
9,5 kg

Model
wysokość całkowita = wysokość uchwytów
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga

Modelito Xtra
79 do 91 cm
63 cm
78 cm
53 cm
44 cm
19 cm
7,15 kg

Mobilność
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SHANGHAI

ALUBEST
Podpórka czterokołowa składana
Wyposażona w zdejmowany koszyk, blat i ławkę, hamulec
na dwa koła z blokadą postojową. Aby używać ławki,
wystarczy zdjąć blat. Solidna konstrukcja z rur stalowych.
Koła o średnicy 180mm.
ref.243840

Lekka podpórka czterokołowa, składana, aluminiowa
• Anatomiczne uchwyty oraz dźwignie hamulców przyjazne
osobom cierpiącym na reumatyzm i artretyzm
• Hamulce z funkcją parking
• Wygodny sposób składania, przez pociągnięcie w górę
taśmy
• Pojemnik na drobiazgi z mocnej nieprzemakalnej tkaniny
• [pojemność 8 litrów]
• Ukryta, zapinana kieszeń na dokumenty pod siedziskiem
• Duża, miękka ławka
• Miękkie, zdejmowane oparcie
• Koła o średnicy 150mm
do

130

składane
oparcie

kg

ref. 243852

OBCIĄŻENIE

TAIPEI

ALUSTYL’MAX

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

Podpórka trójkołowa składana
Wyposażona w zdejmowany koszyk metalowy oraz
polipropylenowy blat, dwa hamulce z systemem
blokady parkingowej.
Koła o średnicy 180mm.
ref.243830

Lekka podpórka czterokołowa, składana, aluminiowa
w wersji XXL, dostosowana do dużego obciążenia
• Szerokość użytkowa (między uchwytami) aż 53 cm
• Anatomiczne uchwyty oraz dźwignie hamulców
• Hamulce z funkcją parking
• Wygodny sposób składania, przez pociągnięcie w górę taśmy
• Pojemnik na drobiazgi z mocnej nieprzemakalnej tkaniny
[pojemność 8 litrów]
• Duża, miękka ławka
• Miękkie, zdejmowane oparcie
• Duże i wytrzymałe koła o średnicy 190mm

do

180

ref. 243855

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga
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Dane techniczne
Shanghai
80 do 96 cm
60 cm
65 cm
60 cm
38 cm
16 cm
30 x 60 cm
9 kg

Taipei
83 do 93 cm
65 cm
60 cm
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
25 x 60 cm
6,22 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga

Alubest
78 do 93 cm
61 cm
65 cm
53 cm
36 cm
30 cm
25 x 62 cm
6,50 kg

Alustyl’max
85 do 98 cm
71 cm
70 cm
56 cm
50 cm
34 cm
31 x 71 cm
8,65 kg

Mobilność
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PODPÓRKI 2-KOŁOWE

BALKONIKI PRZESTAWNE

STANDARD
Model stały, przestawny, aluminium anodyzowane w kolorze
szaro-niebieskim, wysokość regulowana za pomocą przycisków.
Wzmocniona konstrukcja, solidne, wysokiej jakości rury aluminiowe
oraz pewne uchwyty gumowe.

ref.221100
do

130
kg

OBCIĄŻENIE

ALUSTYLE
Lekka podpórka dwukołowa z ławką
Aluminiowa, bardzo lekka
(tylko 2,9kg!), anatomiczne uchwyty
z bezpieczną regulacją wysokości.
Łatwe składanie dzięki centralnej osi.
Komfortowa, miękka ławka pokryta
PVC.
ref.243820

SIMPLY
Podpórka dwukołowa z ławką
Wyposażona w dwa anatomiczne
uchwyty z bezpieczną regulacją
wysokości. Łatwe składanie dzięki
centralnej osi. Komfortowa, miękka
ławka pokryta PVC.
ref.243800

Podpórka dwukołowa dla dzieci
kolor niebieski, łatwa do składania
dzięki centralnemu klipsowi
blokującemu. Miękkie uchwyty, z
bezpieczną regulacją wysokości.
ref.240113

ref.221825

kg

OBCIĄŻENIE

120
kg

OBCIĄŻENIE

Dwuczęściowy, łatwe mocowanie,
pasuje do następujących
modeli podpórek:
• 243800
• 243820
• 243840
• 243852
• 243855
• 243865

BALKONIK PRZESTAWNY, SKŁADANY Z 4 UCHWYTAMI
Ułatwia przejście z pozycji siedzącej do stojącej.
Wysokość regulowana za pomocą przycisków.
do

78

Mobilność

ref.223840

100
kg

OBCIĄŻENIE

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wymiary w pozycji złożonej
waga

do

110

do

UCHWYT DO LASKI
ref.917030

BUTTERFLY
Model stały, przestawny, aluminium
zdobione motywem motyla. Wysokość
regulowana za pomocą przycisków.

Dane techniczne
243820
243800
240113
78 do 92 cm
81 do 95 cm
55 do 80 cm
51 cm
52 cm
55 cm
62 cm
63 cm
51 cm
52 cm
55 cm
nie dotyczy
39 cm
39 cm
nie dotyczy
20 cm
20 cm
nie dotyczy
51 x 90 x 15 cm 52 x 84 x 14 cm 55 x 66 x 15 cm
2,9 kg
4,9 kg
4,0 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
waga

221100
81 do 91 cm
62 cm
45 cm
1,96 kg

221825
76 do 86 cm
61 cm
42 cm
1,70 kg

223840
81 do 99 cm
55 cm
46 cm
2,48 kg

Mobilność
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BALKONIKI DO NAPRZEMIENNEGO CHODU

BALKONIKI DO NAPRZEMIENNEGO CHODU

SKŁADANY I KROCZĄCY
Balkonik do naprzemiennego chodu, aluminium anodyzowane
w kolorze szaro-niebieskim, wysokość regulowana za pomocą
przycisków. Wzmocniona konstrukcja, najwyższa stabilność
dzięki podwójnej ramie stalowej, solidne, wysokiej jakości rury
aluminiowe oraz pewne uchwyty gumowe czynią ten balkonik
nieporównywalnym wytrzymałościowo ze wszystkimi innymi
dostępnymi na rynku.

BUTTERFLY
Balkonik do naprzemiennego chodu, aluminium
zdobione motywem motyla. Wysokość regulowana
za pomocą przycisków.
ref.222825

ref.222000
do

130
kg

OBCIĄŻENIE
do

110
kg

OBCIĄŻENIE

BALKONIK PRZESTAWNY SKŁADANY Z SIEDZISKIEM
Wysokość regulowana za pomocą przycisków, funkcja
składania za pomocą wygodnych dźwigienek.
Wysokość siedziska: 45 do 63 cm.

BALKONIK DO NAPRZEMIENNEGO CHODU
wielofunkcyjny
aluminiowy, wysokość regulowana za pomocą przycisku.
Może być używany zarówno jako balkonik kroczący, jak
i składany a także jako stały, przestawny.

ref.223861

ref.222850
do

110
kg

OBCIĄŻENIE

wystarczy tylko przestawić klips
blokujący aby przekształcić balkonik
ze stałego w kroczący.

Dane techniczne
Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
waga
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Dane techniczne
222000
75 do 85 cm
56 cm
43 cm
2,8 kg

222850
76 do 94 cm
54,5 cm
42 cm
2,22 kg

Model
wysokość całkowita
szerokość całkowita
głębokość całkowita
waga

222825
76 do 88 cm
51 cm
41 cm
2,30 kg

223861
77 do 92 cm
54 cm
46 cm
3,38 kg

Mobilność
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EVOLUTION

FUN

ADVANCE

Najpopularniejsza kula łokciowa na świecie!
Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobór kąta i powierzchni podparcia
łokciowego zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort podczas
codziennego poruszania się.

EVOLUTION FLUO

ref.200000
Evolution antracyt
ref.202000
Evolution antracyt z odblaskiem

NOWOŚĆ!
Uchwyt fluorescencyjny. Świeci w ciemności aż do
8 godzin, zwiększając bezpieczeństwo i widoczność.

Pierwsza na świecie kula wykonana w technologii bi-materiałowej, korpus
polipropylenowy z nałożoną w procesie technologicznym warstwą elastomeru,
zapewnia niespotykany komfort użytkowania.

ref.200915
Advance wrzos

wszystkie nasze kule wyposażone
są w wysokiej jakości przegubową
nasadkę gumową PIVOFLEX.

do

140
kg

ref.200002
Evolution szara
z odblaskiem

dostępne także
w wersji z odblaskiem

OBCIĄŻENIE

ref.200913
Advance ocean
do

130
kg

ref.200916
Advance orange

OBCIĄŻENIE

ref.200013
FUN ocean

ref.200014
FUN rouge

ref.200015
FUN wrzos

ref.200016
FUN orange

ref.200017
FUN turkus

ref.200018
FUN anise

Dane techniczne
Model
wysokość rękojeść do podłoża
długość rękojeści
średnica rękojeści
odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia
ilość stopni regulacji wysokości
waga
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ref.200917
Advance turkus

Dane techniczne
Evolution i Fun
79 do 101,5 cm
10 cm
3,8 cm
17 cm
10 co 2,5 cm
0,50 kg

Model
wysokość rękojeść do podłoża
długość rękojeści
średnica rękojeści
odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia
ilość stopni regulacji wysokości
waga

Advance
79 do 101,5 cm
10 cm
3,8 cm
17 cm
10 co 2,5 cm
0,53 kg

Mobilność
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PROGRESS

TIKI

Kula łokciowa z podwójną regulacją. Regulacja odległości pomiędzy
rękojeścią a podparciem przedramienia w zakresie od 18 do 25cm.
Występuje w dwóch odmianach:
• Progress 1 - z otwartym uchwytem
• Progress 2 - z uchwytem zamkniętym, uchylnym

Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci i nastolatków.
Najmocniejsza kula dziecięca na rynku - testowana i certyfikowana dla obciążenia do 100 kg!
ref.200510

fiolet/turkus					ref.200520

granat/orange

Progress 2
ref.201700
Progress 1
ref.200700

do

150

do

100

kg

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

regulacja wysokości
podparcia
przedramienia

OBCIĄŻENIE

uchylny, zamknięty
uchwyt

regulacja wysokości
podparcia
przedramienia

Dane techniczne
Model
wysokość rękojeść do podłoża
długość rękojeści
średnica rękojeści
odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia
ilość stopni regulacji wysokości
waga
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Mobilność

łatwa regulacja
wysokości kuli za
pomocą klipsa

Dane techniczne
Progress 1
Progress 2
78 do 100,5 cm
10 cm
3,8 cm
17 do 25 cm
10 co 2,5 cm
0,51 kg
0,53 kg

Model
wysokość rękojeść do podłoża
długość rękojeści
średnica rękojeści
odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia
ilość stopni regulacji wysokości
waga

Tiki
56 do 78,5 cm
8 cm
3,5 cm
12 do 17 cm
10 co 2,5 cm
0,40 kg

Mobilność
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KULE PACHOWE

LASKI BIAŁE

Dostępne w trzech rozmiarach, regulowana wysokość oraz dystans
pomiędzy podpaszką a rękojeścią. Podpaszka wyłożona pianką o
wysokiej gęstości zapewnia trwałość i wysoki komfort użytkowania.
Kule wykonane z lekkiego stopu aluminium.

LASKA BIAŁA, ZAGIĘTA
aluminium powlekane tworzywem
średnica rurki 16mm
długość 89 cm
ref.251090

ref.220800 standard wysokość od 114 do 135 cm
ref.220801 niska
wysokość od 95 do 116 cm
ref.220802 wysoka wysokość od 132 do 153 cm

LASKA BIAŁA
składana 3-częściowa
uchwyt „T” o długości 11,5cm
średnica rurki 19mm
długość 93 cm
ref.250500

do

140
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

regulacja wysokości
rękojeści

wygodna i trwała
podpaszka

LASKI TRÓJNÓG I CZWÓRNÓG
LASKA TRÓJNÓG
ref.220300
chrom
ref.221317
turkus, dla dzieci

LASKA BIAŁA
składana
uchwyt Mailloche
średnica rurki 14mm
dostępna w 5 długościach
ref.250900
100cm
ref.250910
110cm
ref.250912
120cm
ref.250913
130cm
ref.250914
140cm

LASKI ALUMINIOWE
LASKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
regulacja za pomocą klipsa
zakres regulacji: 72 do 94cm
modele:

do

110
kg

OBCIĄŻENIE

LASKA CZWÓRNÓG
turkus ref.220417
turkus, dla dzieci ref.221417

ref.250700
ref.250800
ref.250801

uchwyt „T” aluminium
uchwyt „T” brązowa
uchwyt „T” czarna

ref.250730
ref.250731
ref.250732

uchwyt Derby marmur
uchwyt Derby perła
uchwyt Derby bursztyn

Derby bursztyn

T czarna
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T brązowa

T aluminium

Derby perła

Derby marmur

Mobilność
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LASKI ADVANCE

LASKI SKŁADANE SOFT-TOUCH

Linia lasek inwalidzkich wykonanych w technologii bi-materiałowej, znanej z naszych kul ADVANCE, gdzie na
uchwyt z tworzywa nałożono w procesie technologicznym warstwę komfortowego elastomeru, dzięki czemu
znacząco zwiększa się komfort użytkowania produktu.
Wyposażone w regulację wysokości za pomocą przycisku, dostępne w dwóch wersjach - składana i standard.

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE
kolor niebieski
ref.250813 z regulacją wysokości
ref.250613 z regulacją wysokości i składana

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE
kolor zielony
z regulacją wysokości ref.250817
z regulacją wysokości i składana ref.250617

LASKA SKŁADANA z uchwytem „T”
czarna
regulacja wysokości: 88 do 98cm
ref.250280

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE
kolor szary
ref.250811 z regulacją wysokości
ref.250611 z regulacją wysokości i składana

LASKA SKŁADANA z uchwytem Derby
brązowy tytan
regulacja wysokości: 83 do 93cm
ref.250281

do

do

110
kg

dla najwyższego komfortu używania,
laski serii ADVANCE wyposażone są w
nakrętkę przeciw-stukową.

110
kg

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

dane techniczne:
waga: 0,4kg
długość uchwytu: 14 cm
regulacja wysokości:
standard: 74,5 do 97,5cm
składana: 82,5 do 92,5cm
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LASKA SKŁADANA z uchwytem Derby
czarna diament
regulacja wysokości: 86 do 96 cm
ref.255827

Mobilność
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LASKI OZDOBNE FASHION

LASKI ANATOMICZNE

Laski z anatomicznie ukształtowanym uchwytem ułatwiającym równomierne rozłożenie
nacisku dłoni, a co za tym idzie mniejsze jej zmęczenie podczas długotrwałego używania.
Dostępne w wersji lewej lub prawej.
Regulacja wysokości w zakresie od 70 do 94 cm.

Laski aluminiowe, z regulacją wysokości za pomocą przycisku.
Wygodny uchwyt typu Derby, oraz szeroki wybór fantazyjnych
motywów ozdobnych.
Wysokość regulowana od 74,5 do 97,5cm
długość uchwytu 12 cm
waga 0,34 kg

LASKA ANATOMICZNA
aluminiowa, brązowa
ref.243623
prawa
ref.243624
lewa

ref.255618
Black&White

LASKA ANATOMICZNA
Black&White
ref.243625
prawa
ref.243626
lewa

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

LASKA ANATOMICZNA
aluminium
ref.243603
prawa
ref.243604
lewa

Laski aluminiowe, składane z regulacją wysokości za pomocą przycisku.
Wygodny uchwyt typu Derby, oraz szeroki wybór fantazyjnych
motywów ozdobnych. Składają się z czterech segmentów, zestaw
zawiera etui do przechowywania.
Wysokość regulowana od 82,5 do 92,5cm
ref.255623
długość uchwytu 12 cm
Flowers
waga 0,35 kg
składana

do

110
kg

OBCIĄŻENIE

regulacja wysokości
za pomocą przycisku

uchwyt typu
soft-touch

nakrętka
przeciw-stukowa

LASKA ANATOMICZNA
uchwyt Carbon
ref.243645
prawa
ref.243646
lewa

SZEROKI WYBÓR MOTYWÓW OZDOBNYCH

Black&White

Cashmere
Pastel

Cashmere
Fantaisie

Flore

składana

składana

składana

Indira

Flowers

Girafe

Papillon

Blister

ref.255618 ref.255813 ref.255811 ref.255817 ref.255820 ref.255823 ref.255824 ref.255825
składana

składana

składana

składana

składana

składana

LASKA ANATOMICZNA drewniana
uchwyt z tworzywa
drzewiec buk, 3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm
ref.102023 prawa
ref.102024 lewa

LASKA ANATOMICZNA
uchwyt Bursztyn
ref.243655
prawa
ref.243656
lewa

LASKA ANATOMICZNA
składana, uchwyt Flowers
ref.243635
prawa
ref.243636
lewa

ref.255619 ref.255613 ref.255611 ref.255617 ref.255620 ref.255623 ref.255624 ref.255625 ref.255819
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LASKI SPACEROWE

LASKI SPACEROWE LUXURY

LASKA Z SIODEŁKIEM, czwórnóg
składana, łatwa do przenoszenia, aluminiowa konstrukcja
z siodełkiem z mocnej tkaniny polipropylenowej.
wysokość siedzenia: 55 cm
wymiary siodełka: 35 x 13 cm
waga: 0,9 kg
ref.116801 czarna
wysokość w pozycji złożonej: 94 cm

TRADYCYJNA LASKA Z SIODEŁKIEM
aluminium i gruba skóra.
wysokość od podłoża: 74cm
wymiary siodełka: 33 x 11 cm
waga:1,5kg
ref.110020
wysokość w pozycji złożonej: 94 cm

do

100
kg

OBCIĄŻENIE

LASKA Z SIODEŁKIEM, trójnóg
aluminiowa, składana, bardzo lekka
kolor czarny
wysokość siedzenia: 53 cm
wymiary siodełka: 35 x 13 cm
waga: 0,5kg

do

120
kg

OBCIĄŻENIE

ref.116001
wysokość w pozycji złożonej: 87 cm
LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane,
trzy nogi drewniane, toczone i lakierowane
wymiary siodełka: 41x41x41 cm
waga: 2 kg

LASKA Z PARASOLEM
regulowana wysokość od 83 do 90 cm
waga: 0,55 kg
bezpieczna
nasadka gumowa

regulowana
wysokość

ref.115450 wysokość 65 cm (złożona 75 cm)
ref.115460 wysokość 75 cm (złożona 85 cm)

ref.116011

do

90
kg

OBCIĄŻENIE
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LASKI TRADYCYJNE

LASKI OZDOBNE

uchwyt tworzywo

uchwyt drewno

ref.100302

ref.102000

uchwyt T

uchwyt T czarny

ref.102001

uchwyt T brąz

kula
ref.100512

kość słoniowa

ref.121040
Mailloche

ref.100701
Canard

ref.103570

ref.103580

ref.103575

ref.103520

ref.103530

ref.103510

ref.103130

ref.103110

ref.103120

Canard stary brąz

Canard srebro

Canard chrom

ref.100513
imit. rogu

ref.100322

ref.100312

uchwyt Derby

imitacja bambusa

ref.100383
bursztyn

ref.103540

ref.100382

Levrier

imit. rogu

ref.103595

Venus srebro

Cheval stary brąz

Cheval srebro

Cheval chrom

ref.100514
bursztyn

ref.100422

ref.100432

ref.100391

uchwyt zielony

uchwyt niebieski

zebra

ref.100388
perła

ref.100708
golf

ref.100711
Bequillon

ref.100705

Bequillon meublant

Crochet stary brąz

Crochet srebro

uchwyt zagięty

ref.917020

opaska do laski
pleciona
trzcina azjatycka

ref.103042
ref.100062

ref.100022

imit.bambusa

Crochet chrom

ref.100102

kasztan

czarne tworzywo

ref.100393
bursztyn

ref.100392
imit. rogu

Courbe stary brąz

ref.103052

Courbe chrom

ref.100721
Canard

laski Baton, wspinaczkowe

Laski drewniane dostarczane są wraz z nasadką gumową, którą należy
nałożyć na laskę po dopasowaniu jej wysokości do wzrostu użytkownika.
Stan nasadki gumowej wpływa na bezpieczeństwo użytkownika - trzeba
pamiętać o regularnym sprawdzaniu ich stanu i wymianie, gdy są zużyte.

ref.100720
Papegai

ref.917019

opaska do laski
skórzana

laski specjalne
ref.121030
Mailloche

ref.150020

z ukrytą fiolką
15ml

nasadki gumowe
ref.910000
¤ 10 mm
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ref.910100
¤ 12 mm

ref.910200
¤ 14 mm

Mobilność

ref.910300
¤ 16 mm

ref.910400
¤ 18/20 mm

ref.100280

ref.100281

Mobilność
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LASKI TWIST

NASADKI DO KUL I LASEK

Wyposażone w bardzo dużą końcówkę z czterema nasadkami, przez co
laska nie przewraca się wypuszczona z dłoni, stoi samodzielnie, ponadto
zapewnia o wiele lepszą przyczepność na trudnym podłożu.
Laski Twist wyposażone są także w opaskę nadgarstkową oraz
wbudowaną lampkę LED, co czyni je bardzo wielofunkcyjną, wygodną
pomocą codzienną.
Regulacja wysokości w zakresie od 74 do 97 cm.

do

90
kg

Nasadki to bardzo ważny element wpływający na bezpieczeństwo użytkowania pomocy do
chodzenia. Należy dbać o ich stan i wymieniać kiedy tylko ich stopień zużycia osiągnie wskaźnik.
BEZPIECZEŃSTWO:
Zalecamy zawsze wybierać nasadkę o średnicy nieco mniejszej niż średnica rurki, na której będzie stosowana.

Twist Diamond
ref.250722

nasadki do lasek drewnianych

ref.910000

Twist Zen
ref.250723

Ø wewn. 10mm
Ø zewn. 22mm

ref.910100

Ø wewn. 12mm
Ø zewn. 23mm

ref.910200

Ø wewn. 14mm
Ø zewn. 25mm

OBCIĄŻENIE

ref.920100

regulacja kąta
świecenia lampki
(Twist Diamond)

wysoka
stabilność

SILVERLUX®
Poręczna, uniwersalna lampka stworzona, aby ułatwić bezpieczną mobilność
po zmierzchu. Kształt oraz uchwyt dopasowany do wszystkich kul, lasek,
balkoników i podpórek skonstruowanych z rurek o średnicy od 20 do 26mm.
Mocowanie po prostu na wcisk, bez żadnych narzędzi.
Wygodny, duży włącznik.

ref.910400

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 34mm

ref.S11EMB

Ø wewn. 14mm
Ø zewn. 32mm
do laski parasol

ref.S25EMBTW
Ø wewn. 12mm
Ø zewn. 29mm
do lasek TWIST

nasadki do kul

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm

miękki uchwyt

ref.910300

Ø wewn. 15mm
Ø zewn. 28mm

ref.920101

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm

ref.920201

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm
Pivoflex

ref.920202

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm
Pivoflex

ref.920314

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm
wzmocniona

ref.920319

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 40mm
wzmocniona

nasadki do lasek aluminiowych, trójnogów i czwórnogów, podpórek, balkoników i pozostałe

ref.920019

Ø wewn. 17mm
Ø zewn. 39mm

ref.920014

Ø wewn. 17mm
Ø zewn. 39mm

ref.920519

Ø wewn. 16mm
Ø zewn. 36mm

ref.920514

Ø wewn. 16mm
Ø zewn. 36mm

ref.920619

Ø wewn. 26mm
Ø zewn. 45mm

ref.920600

Ø wewn. 19mm
Ø zewn. 38mm

ref.920000

Ø wewn. 18mm
Ø zewn. 80mm
Triada

STOJAKI DO KUL I LASEK

ref.820095
STOJAK DO LASEK
okrągły,
mieści 24 laski.
ref.210002

STOJAK DO LASEK
metalowy, na kołach,
mieści 25 lasek.
ref.210000

STOJAK DO LASEK de Luxe
drewniany, masywny i stylowy
mieści 12 lasek.
ref.210100

SILVERLUX®
czteropak z ekspozytorem

ref.820095p
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Mobilność

Mobilność
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06

Pomoce
codzienne

SOFT TURN

SCHODOŁAZ

PODUSZKA OBROTOWA z elastyczną podstawą
Pasuje do każdego krzesła, fotela, łóżka, w samochodzie, dzięki podstawie, która dopasowuje się do
kształtu powierzchni, na której jest położona (np. profilowane fotele samochodowe).
Bardzo płaska, ułatwia zajęcie pozycji siedzącej, gdy mamy ograniczony dostęp do siedzenia, poprzez
niemal bezwysiłkowy obrót wraz z użytkownikiem.
średnica 44cm, wysokość 2cm

WÓZEK NA ZAKUPY - SCHODOŁAZ
•
•
•
•
•
•
•
•

SOFT TURN
ref.820119

6 kół na specjalnym, obrotowym mechanizmie, aby pokonanie schodów
stało się błahostką.
stabilna, wytrzymała konstrukcja, wykonana z mocnych tworzyw
sztucznych oraz rurek aluminiowych, jednocześnie bardzo lekka - waży
zaledwie 2,8kg
pojemny - z łatwością pomieści tygodniowe zakupy, a dopuszczalna
ładowność to aż 40kg
w komplecie zawiera też uchwyt na parasol - na pewno się przyda
bezpieczne zamknięcie
wygodny uchwyt
wymiary: 102 x 45 x 41cm
złożony płasko, nie zajmuje wiele miejsca.

ref.820901 groszkowy
ref.820902 czarny

do

100
kg

System blokujący koła

OBCIĄŻENIE

PODSTAWKI PODWYŻSZAJĄCE ŁÓŻKO

Dostępne w dwóch wysokościach: 9 i 14 cm.
Podstawione pod nogi łóżka podwyższą je, ułatwiając opiekę nad osobą leżącą.
Zestaw zawiera komplet, 4szt.
wymiary:
• wysokość 9cm
średnica wewnętrzna: 8,7cm, zewnętrzna: 16,5cm
• wysokość 14cm średnica wewnętrzna: 7,6cm, zewnętrzna: 16,5cm

ref.820210 wysokość 9 cm

ref.820903 czerwony

UCHWYT DRABINKOWY
Pomaga osobie leżącej osiągnąć pozycję siedzącą.
Szczebelki z wytrzymałego polipropylenu o średnicy 2,8 cm, długość drabinki 195 cm.

ref.820111

ref.820110 wysokość 14 cm
do

130
kg

OBCIĄŻENIE
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POMOCNA DŁOŃ

ZESTAW PRYSZNICOWY

Wysokiej jakości, wytrzymałe chwytaki aluminiowe. Ząbkowana szczęka oraz elastyczna nasadka
gumowa współpracują ze sobą, zapewniając pewny chwyt o łatwo regulowanym nacisku. Anatomicznie
ukształtowany uchwyt i dźwignia wyzwalająca.
ref.820066 długość 66cm
ref.820076 długość 82cm

Przenośny zestaw prysznicowy z nadmuchiwanym basenem
Praktyczna pomoc w domu, podróży, zalecana szczególnie dla osób świadczących mobilne usługi
pielęgniarskie oraz do użytku w opiece nad obłożnie chorymi.
Zasobnik wody ma kształt worka o wymiarach 40 x 32cm i pojemność 8 litrów, jest przystosowany
do zawieszenie na stojaku do kroplówki lub na ścianie. Wąż prysznicowy, wypływ wody sterowany
pokrętłem. Końcówka zapewnia wygodny, szeroki strumień.
Wymiary basenu: 61 x 53 x 20cm, pojemność 10 litrów.
PRZENOŚNY ZESTAW PRYSZNICOWY
ref.820116

CHWYTAK Z ŁYŻKĄ DO
OBUWIA
długość 86cm
ref.820077
pojemnik na wodę
8 litrów

OPTA

Prysznic z zaworem

ŚLINIAK DLA DOROSŁYCH

Lekki, poręczny i wytrzymały na przeciążenia. Niezwykle przydatny w domu, ogrodzie,
na przechadzce czy na zakupach. Krótki skok dźwigni na pewno docenią chorzy na
artretyzm - ułatwiona obsługa dla zesztywniałych palców.
W tym modelu występują obrotowe szczęki, ponadto obie zaciskają się jednocześnie zapewniając precyzyjniejszy chwyt.

ŚLINIAK DLA DOROSŁYCH
ref.670100

ref.820075 długość 75cm
Zabezpiecza przed zabrudzeniem odzieży podczas posiłków, bardzo
długi, całkowicie wodo-odporny i łatwy w czyszczeniu. Można prać
mechanicznie w temperaturze do 40°C.
2-stopniowa regulacja obwodu szyi, łatwe mocowanie za pomocą
zatrzasków.
wymiary: 85 x 45cm

obrotowe szczęki

102

Pomoce codzienne

Pomoce codzienne

103

PREMIA

PREMIA PLUS

SKARPETKI RAJSTOPY OBUWIE

Rotor PREMIA, składany
Nadaje się do ćwiczeń ruchowych zarówno dolnych jak i górnych kończyn. Lekka rama oraz opaski mocujące
stopy na pedałach zapewniają bezpieczeństwo użycia zarówno na podłodze jak i na łóżku.
Obciążenie łatwo regulowane śrubą dociskową.
Model PREMIA PLUS wyposażony jest w komputer z wyświetlaczem, wskazujący ilość obrotów na minutę, czas
treningu oraz ilość spalonych kalorii.

POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK z tasiemkami
Prosty przyrząd wspomagający nakadanie skarpetek lub rajstop, gdy dosięgnięcie własnych stóp nie jest
już prostą czynnością. Składa się z elastycznej kształtki z tworzywa oraz długich, bawełnianych tasiemek
(długość 88cm). Nakładamy skarpetkę na kształtkę, powodując jej wygięcie „w łódeczkę”, a następnie
wsuwamy stopę, pociągając jednocześnie tasiemki w górę. Skarpetka zaczepiona o występy kształtki
pozostaje na miejscu do czasu, gdy palce stopy osiągną koniec skarpetki, a następnie płynnie wysuwa
się, pozostawiając skarpetkę tam, gdzie jej miejsce.
ref.820400

PREMIA
w pozycji złożonej
ref.820030

POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK de LUX
Teleskopowe, regulowane ramiona, o długości od 38 do 60cm,
wspomaga zakładanie skarpetek lub rajstop na takiej samej
zasadzie, jak model z tasiemkami.
ref.820500
regulacja obciążenia

PREMIA PLUS
z wyświetlaczem
ref.820031

wyświetlacz

ŁYŻKA DO OBUWIA metalowa,
chrom, długość 47cm
ref.820300

końcówka wspomagająca
zdejmowanie obuwia
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OGRZEWACZ DO STÓP

BALNEO FEET

Elektryczny
Praktyczne rozwiązanie problemu wiecznie zziębniętych stóp. Szybki i
komfortowy ogrzewacz wyposażony w regulowany termostat oraz miękki,
zdejmowany pokrowiec.
wymiary: 30 x 26 x 21cm
zasilanie: 230V, pobór mocy 50W
dwa ustawienia temperatury: 45°C lub 60°C
ref.820803

BALNEO FEET masażer do stóp
Prawdziwe SPA dla stóp, oferuje: masaż wibracyjny, masaż bąbelkowy, masaż rolkowy. Balneo Feet używa
kombinacji bąbelków, wibracji, ruchu rolek oraz ciepła aby zapewnić niezwykłą terapię dla Twoich stóp.
Szczególnie docenią jego funkcjonalność ci, którzy muszą spędzać cały dzień na nogach.
Pojemność: 1,5 do 3 litrów
moc elektryczna: 90W
ref.820850

regulacja temperatury

ODKRĘCACZ DO BUTELEK
Gumowy
Łatwo adaptuje się do większości nakrętek.

BALNEO FEET PLUS

BALNEO FEET PLUS masażer do stóp
Mnogość funkcji masażu i relaksacyjnych zadowoli każdego użytkownika, dodatkowo wyposażony jest w funkcję
podświetlacza podczerwienią, zwiększającego cyrkulację krwi, co wspomaga redukcję napięć mięśniowych,
przeciążeń sportowych, problemu zimnych stóp spowodowanego złym krążeniem krwi. Wyposażony też w szczotkę
masującą oraz nakładkę pumeksową.
Pojemność: 1,5 do 3 litrów
moc elektryczna: 420W
ref.820851

ref.820090

TABORET - STOPIEŃ
Składany
Podręczny, wytrzymały taboret, służący także jako stopień
ułatwiający sięganie niedostępnych przedmiotów, lub choćby
dostęp do wanny. Składany.
ref.820120

do

130

zestaw akcesoriów

kg

OBCIĄŻENIE
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Bariatria

FOTELE GERIATRYCZNE

TOALETA

CLUB XXL

OPTIMUM XXL
do

strona 16

strona 44

do

160
kg

180

OBCIĄŻENIE

kg

XXL

OBCIĄŻENIE

XXL

CONFORT XXL
strona 44

do

160
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

PRESTIGE XXL
strona 17

LUB XXL
C
WÓZEK SANITARNY
do

strona 45

160

do

180

kg

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

OBCIĄŻENIE

XXL

BEST UP XXL
strona 45

do

160
kg

OBCIĄŻENIE

XXL
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TOALETA

TOALETA
CLIPPER I
do

CONTACT PLUS

strona 46

185

185

kg

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

CLIPPER II
strona 46

strona 49

do

OBCIĄŻENIE

XXL

CONTACT PLUS

do

Z POKRYWĄ

185
kg

strona 49

OBCIĄŻENIE

XXL

do

185
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

ŁAZIENKA

CLIPPER III
do

strona 46

185
kg

OBANA

OBCIĄŻENIE

XXL

do

strona 59

200
kg

OBCIĄŻENIE

XXL
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MOBILNOŚĆ

MOBILNOŚĆ

PROGRESS

ALUSTYL’MAX
strona 77

strona 84

do

150
kg

do

OBCIĄŻENIE

180

XXL

kg

OBCIĄŻENIE

XXL

KULE PACHOWE
do

strona 86

TIKI

140
kg

OBCIĄŻENIE

XXL

do

strona 85

100
kg

OBCIĄŻENIE

XXL
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www.aston.pl
DAJEMY NIEZALEŻNOŚĆ

ul. Powstania Wlkp.45
88-320 Strzelno
( 52 318 38 57
fax 52 318 37 01
info@aston.pl

