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HERDEGEN Créateur d’Autonomie depuis 1860
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Jako wyłączny dystrybutor marki HERDEGEN w Polsce przedstawiamy historię naszego partnera.
Jest to historia, która od lat odwołuje się do tych samych wiodących wartości:

Fotele komfortowe pionizujące

rodziny, innowacji, partnerstwa i jakości...

Strona 04

W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. W rzeczy samej, w tamtych
czasach modne dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym. Zatem w 1900 roku w Firmie pracowało już
ponad 100 robotników.
W roku 1924 z końcem wojny jego syn, Paul był w stanie stworzyć 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 rozpoczął ewolucję laski spacerowej, jako pomocy dla inwalidów.
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.
W latach 1980, HERDEGEN rozoczął wielką ekspansję, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął w zakresie
nieporównywalnym z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju firmę, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, knowhow, 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, obecnie
znanych i na polskim rynku pod marką ATHENAX.
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 152 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami
dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.

Sypialnia
Strona 20

Toaleta
Strona 36

Kilka światowych nowości z historii firmy:
W 1990 roku słynna 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.
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.

Łazienka
Strona 54

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
22000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
Eksport do 50 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 długoletnie wsparcie i dobrą radę.

Pomoce codzienne
Strona 72

Mobilność
Strona 82
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Fotele

komfortowe
pionizujące

HERDEGEN od wielu lat projektuje i produkuje fotele z funkcją pionizacji i rozkładania,
zapewniając komfort i samodzielność niepełnosprawnym, osobom o ograniczonej mobilności
oraz będącym w jesieni życia.
Nabyte doświadczenie gwarantuje wysoką jakość i funkcjonalność, a także satysfakcję
najbardziej wymagającego użytkownika.
Przedstawiamy szeroki wybór foteli, o różnych rozwiązaniach napędu, które - w zależności od
oczekiwań - zapewniają prostotę użytkowania lub wiele kombinacji ustawień, dla najlepszej
wygody.
Zwracamy też uwagę na modele wyposażone w system masażu Shiatsu, który z powodzeniem
naśladuje delikatne, kompleksowe ruchy profesjonalnego masażysty.
Fotele są produkowane we Francji, z dwuletnią gwarancją na wszelkie wady produkcyjne i
materiałowe.

Najwyższy wymiar komfortu. Oparcie składa się z trzech niezależnych
bloków, z możliwością wyjmowania wypełnienia, co ułatwia najlepsze
dostosowanie do potrzeb użytkownika. Dwie kieszenie boczne.
Prestige to fotel z pojedynczym napędem.

pojedynczy blok oparcia

Dostępne w 14 kolorach:
skóra syntetyczna

     alcantara

    welur klasyczny

cafe

black

blue
zdejmowane poszycie siedziska i podnóżka

beige

marine

forest

amande

sapin

toffee

ocean
terracota

cherry
cappuccino

Prestige jest dostępny w dwóch wersjach:
Prestige ref.485***
Prestige Mini ref.485 4**

cendre
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PRESTIGE

kolory dla fotela Stylea
beige
pozycja relaks
Prestige sapin ref.485113

chocolat
bronze

Prestige cherry ref.485006

Dane techniczne

Prosty w użyciu pilot zdalnego sterowania, pozwala osiągnąć dowolną
pozycję fotela używając tylko dwóch przycisków - „góra” i „dół”.
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pozycja pionizująca

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

Prestige Prestige mini
70
67
520
510
1040
1000
660
610
940
920
490
470
930
920
550
510
1720
1640
700
700

7

8

MANTANA

Unikalny i wyjątkowy design, a także właściwości:
siedzisko tego fotela wykonane jest z pianki visco-elastycznej z pamięcią
kształtu ALOVA® dzięki czemu oferuje ponadprzeciętny komfort a także
wspomaga leczenie problemów z cyrkulacją krwi.
Wyposażony w regulację głębokości oparcia - dwie pozycje.

CLASSIC
Komfort łatwy w użyciu.
Klasyczny design i najwyższe walory użytkowe w przystępnej cenie.
Gwarantuje łatwy i bezpieczny transfer z pozycji leżącej do stojącej.
Classic to fotel z pojedynczym napędem.

Mantana to fotel z pojedynczym napędem.

Classic cherry ref.484006
Alova siedzisko/poduszka visco-elastyczna ref 410 159
Zintegrowana z siedziskiem w fotelu Mantana Alova

Mantana ocean
ref.486132

Zdejmowane poszycie siedziska i podnóżka
Classic dostępny jest w 3 wielkościach:
Standard, Mini, oraz Micro dla osób o bardzo niskim wzroście

Mantana Alova ocean
ref.486 532

Classic terracotta ref.484133
Pozycja relaks

Wypełnienie oparcia wykonano z pianki
o wysokiej sprężystości Bultex®

Fotele komfortowe pionizujące 01
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Pozycja pionizująca
Mini ref.484 4**			Micro ref.484 3**

Mantana dostępny jest także w wersji
z siedziskiem standardowym ref.486***

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

Mantana Mantana Alova
60
60
480
480
1100
1100
700
700
950
950
560
560
900
900
520
520
1680
1680
650
650

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

Classic
54
500
1040
700
840
560
950
550
1670
600

Classic Mini
52
480
1020
660
810
530
880
500
1650
590

Classic Micro
50
480
1000
620
770
510
840
490
1610
590
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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.
		

Success to fotel z pojedynczym napędem.

Wyjątkowy komfort połączony z nowoczesnym designem, dzięki
czemu prezentuje się równie dobrze w sypialni jak i w salonie.
Dostępny także w wersji z funkcją masażu Shiatsu.
			

Derby to fotel z pojedynczym napędem.

Success beige ref.487130

Derby cafe ref.488135
Success Standard dostępny jest także w wersji
z systemem masażu Shiatsu ref.4872**

Success dostępny jest także w wersji
z siedziskiem visco-elastycznym Alova

pozycja pionizująca
pozycja pionizująca

Dostępny w 3 wielkościach: Standard, Mini,
oraz Micro dla osób o bardzo niskim wzroście.
Mini ref.4874**
Micro ref.4873**

Derby dostępny jest także w wersji z
systemem masażu Shiatsu ref.4882**

Success amande ref.487131

Success Micro forest ref.487301
Dane techniczne
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DERBY

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

Success Success mini
54
52
460
450
1040
1020
710
660
840
810
560
530
920
860
520
470
1670
1650
600
590

Fotele komfortowe pionizujące 01
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Derby beige ref.488130

Dane techniczne
Success micro
50
450
1000
620
770
510
840
460
1610
590

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

Derby
55
460
1000
720
970
510
780
580
1660
620

Derby masaż
60
480
1100
700
950
560
900
520
1680
650
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STYLEA I

STYLEA II

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.

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

Stylea I to fotel z pojedynczym napędem.
STYLEA II posiada 3 indywidualne poduszki
wypełniające, z możliwością dowolnej ich
regulacji oraz pełne podparcie nóg.
pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°

pozycja pionizująca

pozycja siedzące z rozłożonym podnóżkiem
STYLEA I dostępna jest w trzech
specjalnych kolorach:
Beige 		

ref.480130

Chocolat

ref.480135

Bronze

ref.480131

Fotele komfortowe pionizujące 01
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STYLEA II dostępna jest w trzech
specjalnych kolorach:
130

135

pozycja pionizująca

131

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

Beige 		

ref.490130

Chocolat

ref.490135

Bronze

ref.490131

130

135

131

pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°

Dane techniczne
Stylea I
55
480
1050
660
820
510
970
520
1630
600

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

Stylea II
65
480
1050
660
820
510
970
520
1630
600
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BRITANY
Wygodny fotel o klasycznym kształcie i kolorach
wykończenia.
Wyposażony w kieszeń na podręczne drobiazgi po
prawej stronie, pokrycie siedziska jest zdejmowane co
znakomicie ułatwia utrzymanie czystości.
Ergonomiczny kształt oparcia zapewnia odciążenie partii
lędźwiowo-krzyżowych oraz wsparcie dla głowy.
Fotel posiada dwa kółka w części tylnej.
.

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

Britany Vanilla welur ref.492031

Britany Strawberry welur ref.492034

Primea Chocolate alcantara ref.480235
kieszeń boczna

pozycja pionizująca

Britany Plum welur ref.492033

pozycja rozłożona 170°

Dane techniczne
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PRIMEA

Model
Waga kg
Wysokość siedziska nad podłogą mm
Wysokość całkowita mm
Wysokość oparcia mm
Szerokość zewnętrzna mm
Szerokość siedziska wewnątrz mm
Głębokość całkowita mm
Głębokość siedziska wewnątrz mm
Głębokość w pozycji rozłożonej mm
Wysokość podłokietników nad podłogą
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Dane techniczne
Britany
54
500
1040
670
770
510
920
530
1630
590

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

Primea
60
480
1040
700
740
500
760
520
1620
600
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SCOTTY
Połączenie tradycyjnej konstrukcji drewnianej z nowoczesnymi
funkcjami sterowania elektrycznego pozwala zastosować wygodne
rozwiązania także w klasycznie urządzonych wnętrzach, zachowując
elegancję wystroju pomieszczenia.

ALIZE
ALIZE wyposażony jest w zintegrowany system masażu SHIATSU.
Oparcie regulowane ręcznie.
Dostępne tylko w wykonaniu skóra syntetyczna, czarna lub biała.

Scotty bronze ref.494031

ALIZE z systemem masażu Shiatsu
skóra syntetyczna, biała.
wyposażony w hocker.
ref.491110

Scotty terracota
ref.494033

ALIZE z systemem masażu Shiatsu
skóra syntetyczna, czarna.
wyposażony w hocker.
ref.491111

Fotele komfortowe pionizujące 01
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kieszonka do przechowywania
pilota systemu masażu
kieszeń boczna

drewniane wykończenie

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

Dane techniczne
Scotty
54
480
1030
700
620
460
760
520
1540
600

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

Alize
26
440
1060
780
680
540
780
540
1400
520

Hocker
5
360
360
nie dotyczy
390
nie dotyczy
490
490
nie dotyczy
nie dotyczy
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MASAŻ
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AKCESORIA

Pokrowiec na siedzisko
wodoodporny i niepalny, PVC
doskonała ochrona przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
ref.4984**
Zestawienie danych technicznych
welur

dedykowany pilot do obsługi
funkcji masażu

skóra syntetyczna

alcantara

*** dodać 3 cyfry ref.

toffee

forest

blue

cappuccino

cherry

black

marine

sapin

beige

amande

ocean

terracota

cendre

coffee

** dodać 2 cyfry ref.
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Dostępne programy masażu:

Shiatsu
rolki masujące poruszają się wzdłuż grzbietu, aby rozluźnić napięte
mięśnie począwszy od szyi, aż do mięśni otaczających część lędźwiową
kręgosłupa.
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standard ref 485***

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

mini ref 4854**

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

standard ref 486***

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

alova ref 4865**

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

standard ref 488***

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Mantana

Derby

Uciskanie
obracające się rolki masujące automatycznie poruszają się w górę i w
dół, uciskając i stymulując mięśnie wzdłuż całego kręgosłupa.
Punkt
funkcja umożliwiająca masaż tylko wybranej partii ciała.

masaż ref 4882**

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Stylea I i II ref 480*** oraz 490***

x

x

x

x

x

x

x

x

ok

bronze

x

x

x

ok

Alize

x

x

x

x

x

black
491111

x

x

x

x

x

x

x

x

Scotty ref 4940**

x

x

x

x

x

x

x

x

x

bronze

x

ok

x

x

Britany ref 4920**

Vanilla
492030

ok

Plum
492033

x

Rasperry
492034

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hocker

Scotty

Britany

Primea

Primea

Wibracje
fotele wyposażone sa także w funkcję wibracji w siedzisku, co w
połączeniu z masażem części grzbietowej zapewnia doskonały relaks,
a także ułatwia eliminację toksyn z ciała poprzez stymulację krążenia
krwi.
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Zagłówek
tylko do Success i Classic
cappucino ref.498005

Poduszka pod odcinek lędźwiowy
ze zdejmowanym pokrowcem
terracota ref.498333

Funkcje masażu w naszych fotelach obsługiwane są za pomocą osobnego, dedykowanego
pilota wyposażonego w zróżnicowane, pre-definiowane programy masażu, który umożliwia
też sterowanie ręczne całym przebiegiem masażu.
Aby korzystać z funcjonalności masażu należy zdjąć wierzchnie oparcie Bultex z fotela. Po
zakończeniu masażu, łatwo umieści je z powrotem dzięki mocowaniu rzepami.

Fotele z opcjonalną funkcją masażu:
DERBY - ref.4882**
SUCCESS - ref.4872**

Fotele komfortowe pionizujące 01

Fotele komfortowe pionizujące 01
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Model
S* = Standard

Chocolate ref 480 235

S*

Success
mini micro

S*

Classic
mini micro

Prestige
S*
mini

Derby

Mantana
S*
Alova

Stylea
I oraz II

Alize

54

52

50

54

52

50

70

67

55

60

60

65

26

5

54

54

60

wysokość siedzisko/podłoże
mm

460

450

450

500

480

480

520

510

460

480

480

480

440

360

480

500

480

wysokość oparcia mm

710

660

620

700

660

620

660

610

720

700

700

660

780

x

700

670

700

szerokość wewnętrzna mm

560

530

510

560

530

510

490

470

510

560

560

510

540

x

460

510

500

głębokość siedziska mm

520

470

460

550

500

490

550

510

580

520

520

520

540

490

520

530

520

wysokość podłokietniki/podłoże
mm

600

590

590

600

590

590

700

700

620

650

650

600

520

x

600

600

600

maksymalna waga użytkownika
kg

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

100

90

x

120

120

130

typ pianki oparcie kg/m3

17

17

17

17

17

17

17

17

25 HR

fibres

25

x

25

25

24

typ pianki siedzisko kg/m3

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

25

x

30

30

21

waga kg

25 HR 25 HR
21

21

19
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20

20

Sypialnia

AMPLITUDE

22

AMPLITUDE

Zgodnie z wymaganiami najnowszych norm z 2012 roku HERDEGEN zaprojektował
łóżko medyczne AMPLITUDE z możliwością ustawienia w bardzo niskiej pozycji zwane także
„łóżkiem Alzheimer”. Łóżka tego typu są przeznaczone specjalnie do celów opieki domowej,
a rygorystyczna kontrola jakości używanych materiałów jak i zastosowanie wysokiej jakości
napędu sprawia, że latami bezproblemowo służą użytkownikom, są też idealnym rozwiązaniem
do użytku w wypożyczalniach.

Nieprzeciętnie szeroki zakres regulacji
wysokości:
od ultra niskiej, 22cm aż do 85,5cm, przy czym
pod łóżkiem wciąż pozostaje 12cm, umożliwiając
zastosowanie podnośnika.

AMPLITUDE charakteryzuje się wyjątkową łatwością demontażu, aby usprawnić dostawę
do domu pacjenta. Mechanizm nożycowy, wyposażenie w 2 lub 3 napędy sprawi, że
AMPLITUDE spełni wszelkie wymagania użytkowników z nawiązką.

Sypialnia 02

Sypialnia 02
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- ultra szeroki zakres regulacji wysokości, od 22 do 85 cm (mechanizm opatentowany)
mechanizm zapadkowy

- jedyne łóżko na rynku ze zintegrowaną podstawą transportową. Nie wymaga narzędzi,
nie wymaga miejsca do składowania elementów - podstawa transportowa stanowi
integralną część łóżka (rozwiązanie chronione na rynku międzynarodowym dwoma
patentami)

koła wysokiej
jakości

- łóżko spełnia wymagania normy IEC 60601-2-52:2009 Medyczne urządzenia
elektryczne-część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych.
elektrycznie regulowana
funkcja łamania podnóżka
w łóżku z 3 aktywatorami

stały podnóżek w łóżku
z 2 aktywatorami

wyprostowany podnóżek
w łóżku z 3 aktywatorami

Łatwa rozbudowa: łóżko 2-funkcyjne może być przekształcone w 3-funkcyjne
poprzez proste dołożenie aktywatora - bez użycia narzędzi!

składane barierki boczne

AMPLITUDE, fronty MDF, składane barierki
boczne oraz wysięgnik z uchwytem - zestaw:
ref.466211 - 2 aktywatory
ref.476211 - 3 aktywatory
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AMPITUDE, fronty Design, składane
barierki boczne oraz wysięgnik z uchwytem
- zestaw:
ref.466111 - 2 aktywatory
ref.476111 - 3 aktywatory

szerokie
platformy pod
materac

opatentowany
mechanizm

W najniższej pozycji barierki boczne składają
się wzdłuż ramy łóżka nie dotykając podłogi
a jednocześniej poniżej poziomu materaca,
ułatwiając transfer.
Wymiary:
w pozycji transportowej: 42x90cm, wysokość 205cm
w pozycji użytkowej:
wysokość całk.:
łóżko + 130cm
długość:		
200cm
długość podstawy: 137cm
wysokość reg.:
22 do 85,5cm
szerokość:		
90cm
max. obciążenie łóżka:
170kg
max. waga użytkownika: 135kg

łatwa blokada pilota:
wystarczy wyjąć kluczyk

23
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AMPLITUDE

AMPLITUDE
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Sypialnia 02
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Podstawa transportowa: wyjątkowy system transportu łóżka oferuje maksymalnie ułatwioną
dostawę łóżka i jego montaż / demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Używając prostych klipsów wsuwasz lub wysuwasz mechanizm z ramy.
Bez ryzyka obrażeń, zagubienia podstawy lub jej elementów, bez potrzeby szukania miejsca
na jej składowanie - system ZAWSZE jest z łóżkiem, gotowy do użycia.

Montaż łóżka może przeprowadzić JEDNA OSOBA.

Elektrycznie reglowany zagłówek oraz uchwyty materaca po obu stronach zagłówka

Łóżko wyposażone jest w dwa stanowiska
do mocowania wysięgnika z uchwytem oraz
jedno do pompy infuzyjnej, kroplówki.
Posiada 4 koła, w tym 2 z hamulcem.
podstawa
transportowa
zdemontowana

Łatwy montaż, transport i przechowywanie

składane barierki boczne
łóżko na podstawie
transportowej

dwa stanowiska do
mocowania uchwytu z
wysięgnikiem, po obu
stronach zagłówka

Podstawa transportowa ma
możliwość regulacji wysunięcia,
dzięki czemu może być użyta
jak stoper lub do zapobiegania
uszkodzenia, porysowania ścian.
podstawa
transportowa
w użyciu

AMPLITUDE spełnia wymagania następujących norm:
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- Medyczne urządzenia elektryczne, wymagania dotyczące łóżek medycznych IEC60601-2-52:2009
- Medyczne urządzenia elektryczne, część 2-52 - specyfikacja
- Wyroby medyczne, dyrektywa 93/42/EWG
- Biokompatybilność, zgodnie z EN ISO 10993-1
- Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO

ref.430002 - wysięgnik z uchwytem
ref.430202 - barierka składana, prawa
ref.430302 - barierka składana, lewa

maksymalne obciążenie
uchwytu: 75kg

25

AKCESORIA

26

Uchwyt na wysięgniku jest 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 chwytem regulowanym za pomocą taśmy.

UCHWYT NA WYSIĘGNIKU Z PODSTAWĄ
składany płasko
ref.430915 szary

AKCESORIA
STOJAK DO KROPLÓWKI

Sypialnia 02

Sypialnia 02
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Solidna konstrukcja, łatwe przemieszczanie. Prosta regulacja wysokości, możliwość używania
2 lub 4 haków, w zależności od potrzeb.
Można też używać do zawieszenia pomp czy sterowników.

wysokość regulowana w zakresie od 1,28 do 2,30m
ref.430800 - chrom
ref.430811 - turkusowy
ref.430812 - niebieski
ref.430814 - szary

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

zdejmowane
niezależnie haki

UCHWYT NA WYSIĘGNIKU Z PODSTAWĄ
ref.430914 szary + chrom

26
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AKCESORIA

ZAGŁÓWEK Z PODUSZKĄ POD GŁOWĘ
5 pozycji regulacji wysokości
ref.420280

UCHWYT DRABINKOWY
Pomaga osobie leżącej
osiągnąć pozycję siedzącą
ref.820111

Sypialnia 02

Sypialnia 02
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PODKŁADKI PODWYŻSZAJĄCE
DO ŁÓŻKA
podstawione pod nogi zwykłego łóżka
podwyższą je o 14cm, ułatwiając
opiekę nad osobą leżącą
komplet 4szt.
ref.820110
REDUKTOR DŁUGOŚCI ŁÓŻKA
Umieszczony na łóżku, pozwala na zmniejszenie jego długości dla
zapewnienia oparcia stopom.
Przydatny w parze z zagłówkiem, zapobiega zsuwaniu się osoby leżącej.
Regulowana rama stalowa oraz podnóżek, obszyty łatwym do
czyszczenia tworzywem.
ref.420500

OSŁONA NÓG DO ŁÓŻKA
Zapobiega kontaktowi nóg pacjenta z
przykryciem łóżka, dostępna w 3 rozmiarach.
S		
M		
L		

28

42x31cm ref.420200
54x32cm ref.420300
61x40cm ref.420400
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STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE
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Stolik na łóżko TWIN EASY
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

STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

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.
Potrzebuje wolnych 102mm wysokości pod łóżkiem.

regulacja kąta
pochylenia

regulacja
głębokości blatu

wymiary blatów:
40x35,5cm + 20x35,5cm
grubość blatu: 12mm
nachylenie większego blatu
regulowane stopniowo, 4 pozycje
nachylenie maksymalne: 60°
wysokość stolika: 25cm
dopuszczalne obciążenie: 10kg

Sypialnia 02

Sypialnia 02
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EASY
ekonomiczny stolik, z regulacją wysokości,
oraz nachylenia i pozycji poziomej blatu.
Do samodzielnego montażu.

EASY ref.421000 kolor popielaty
EASY ref.421014 kolor buk

STOLIK WIELOFUNKCYJNY, składany
Blat w okleinie imitującej drewno orzechowe.
Stolik można używać zarówno w łóżku, jak i siedząc w fotelu.
Nóżki składane, dzięki czemu stolik zajmuje niewiele miejsca gdy
nie jest używany - ma wtedy tylko 7,5cm wysokości
ref.421114
wymiary blatu:
60 x 40cm
grubość blatu: 20mm
wysokość stolika: 25cm
dopuszczalne obciążenie: 10kg

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

dostępny także w kolorze białym:
ref.421100

30
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STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

DIFFUSION

DIFFUSION wersje specjalne

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.

Dla wymagających pacjentów oferujemy także stolik
DIFFUSION w wersji z blatem przedłużonym do 80cm

•
•
•
•

8 pozycji nachylenia blatu
3 pozycje pochylenia podstawy
4 koła, w tym 2 z hamulcem
wysokość regulowana bezstopniowo

blat 60x40cm

blat 80x4

0cm

ref.421314 orzech

Sypialnia 02
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ref.421300 biały

orzech
ref.421414
niebieski
ref.421413

ref.421414 orzech
DIFFUSION w wersji dopasowanej do foteli pionizujących
Podstawa o wymiarach 80x40cm
ref.421514 orzech

biały
ref.421400

blat boczny 40x20cm
ref.4217**

ref.421400 biały

W ofercie także mini blat boczny poziomy

32

ref.421800

zestaw: biały stolik z mini blatem

ref.421813

zestaw: niebieski stolik z mini blatem

ref.421814

zestaw: orzechowy stolik z mini blatem

Dane techniczne
Model
wymiary blatu cm
szerokość całkowita cm
długość całkowita cm
wysokość maks. cm
zakres regulacji cm
wymiary podstawy cm
waga kg
maksymalne obciążenie kg
grubość blatu mm

4210**
40x60
40
60
105
70 - 105
40x72
7
10
16

4211**
40x60
40
64
29
na
40x64
3,5
10
14

4214**
40x60
44
72
94
62 - 94
44x72
10
10
16

4213**
40x80
44
80
94
63 - 94
44x72
11
10
16

4217**
20x40
20
40
x
x
x
1,7
1
16

421118
60x35,5
36
60
24,5
x
x
3,5
10
12

42105*
40x80
80
40
113
80 - 113
40x66
7
10
16

421514
81x40
40
81
94
61-94
40x80
11
10
1.6
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MATERACE

Pojawienie się w latach 50-tych ubiegłego wieku gąbki otworzyło nowe możliwości w wielu
kierunkach nauki i techniki, oczywiście nie omijając także zastosowań w celu zwiększenia
komfortu wypoczynku, a także czysto medycznych.

MATERACE
materac przeciwodleżynowy typu „GOFER”
Niezależne bloki zapewniają cyrkulację powietrza oraz równomierne
rozłożeniu nacisku, przez co materac jest szczególnie polecany w profilaktyce
przeciwodleżynowej.
Wymiary: 200 x 90cm, wysokość: 17cm

Sypialnia 02
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materac MONOBLOC
dostępny w różnych wysokościach,
twardościach pianki oraz pokrowcach
wymiary 200x90cm, zestawienie wersji:

pianka: 27kg/m3:
ref.410042 pokrowiec elastan
ref.410043 pokrowiec Techmaflex

pianka: 27kg/m3, wysokość 8cm:
ref.412053 pokrowiec bawełniany

pianka: 38kg/m3:
ref.410044 pokrowiec elastan
ref.410045 pokrowiec Techmaflex

8˚

pianka: 27kg/m3, wysokość 12cm:
ref.412002 pokrowiec PVC
ref.412022 pokrowiec Techmaflex
pianka: 38kg/m3 wysokiej odbojności,
wysokość materaca 12cm:
ref.411002 pokrowiec PVC
ref.411022 pokrowiec Techmaflex

pokrowiec PVC

pokrowiec Techmaflex
welur, elastan

materac DUALBLOC HR-VISCO
dwuwarstwowy, wysokiej jakości materac, wykonany z podstawy HR - pianki wysokiej
odbojności 38kg/m3 o wysokości 8cm oraz 6cm warstwy aktywnej pianki viscoelastycznej.
Dzięki swoim właściwościom polecany w profilaktyce przeciwodleżynowej.
Wymiary 200x90cm

pianka: 38kg/m3 HR+VISCO 86kg/m3
wysokość materaca 14cm:
ref.410070 pokrowiec Techmaflex
ref.410071 pokrowiec elastanowy
ref.410072 pokrowiec welurowy
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PROTECTOR

Materac pneumatyczny to najbardziej zaawansowane rozwiązanie w leczeniu odleżyn. Wskazane dla
osób stale leżących. Pompa realizuje ciągłą, naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach
materaca, przez co nacisk na poszczególne partie ciała także ulega ciągłym zmianom, minimalizując
ryzyko powstawania odleżyn.
PROTECTOR I
materac pneumatyczny, bąbelkowy
zestaw z pompą zmiennociśnieniową
podkład:
200x90cm + 80cm wyłogi, 130 pęcherzyków
obciążenie do 110kg
pompa:
>4,5 l/min., zakres regulacji ciśnienia 40 do 100 mm Hg,
cykl: 10-12 minut, maks. pobór mocy: 7W
ref.410220

PROTECTOR II
materac pneumatyczny, rurowy
zestaw z pompą zmiennociśnieniową
podkład:
190x85cm + 11cm wysokości, 17 komorowy
obciążenie do 140kg
pompa:
>4,5 l/min., zakres regulacji ciśnienia 40 do 100 mm Hg,
cykl: 10-12 minut, maks. pobór mocy: 7W
ref.410230
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Toaleta

38

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.

max
130kg

Toaleta 03

Toaleta 03
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Pojemnik do fotela sanitarnego
ref.931114

Regulacja wysokości
od 52 do 63cm
dostępny w kolorach:
Ocean		

ref.301523

Bordo		

ref.301522

Siedzisko jest umocowane do ramy za
pomocą dwóch klipsów, dzięki czemu
jest bardzo łatwe do zdjęcia, w celu
czyszczenia, obsługi lub wymiany.

ref.300523 OPEN Ocean
regulacja wysokości za
pomocą klipsa

pojemnik można wyjmować zarówno
z góry jak i wysuwać z boku

dostępny w 4 kolorach:
23

38

26

24

22

Ocean Cactus Terracota Bordo
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40

BEST UP
Najmłodsze dziecko ponad dwudziestoletniego doświadczenia w konstrukcji foteli
sanitarnych, linia BEST UP - połączenie nowoczesnego designu z najwyższą jakością.

• uchylne podłokietniki dla ułatwienia transferu
• regulowany i zdejmowany podnóżek
• komfortowe siedzisko

BEST UP składany
ref.304523 kolor Ocean

wysokiej
jakości
komponenty

dostępny w 3 kolorach:

BEST UP wózek sanitarny
ref.304724 kolor Terracota

23

26

24

Ocean Cactus Terracota

ref.304523 Ocean
ref.304524 Terracota
ref.304526 Cactus

dostępny w 3 kolorach:

23

BEST UP

Toaleta 03

Toaleta 03

40

26

24

Ocean Cactus Terracota

ref.304723 Ocean
ref.304724 Terracota
ref.304726 Cactus

jakość i design

unikalny system składania, zapewniający równowagę i pewność w każdej sytuacji,
a jednocześnie łatwe przechowywanie i transport
BEST UP z uchylnymi podłokietnikami
ref.304623 kolor Ocean

•
•
•
•

komfortowe oparcie
wszystkie elementy tapicerowane zgrzewane,
dla zapewnienia maksymalnego poziomu higieny
konstrukcja metalowa malowana proszkowo
pojemnik w zestawie

dostępny w 3 kolorach:

23

26

24

Ocean Cactus Terracota

40

ref.304623 Ocean
ref.304624 Terracota
ref.304626 Cactus

41

42

EVEN
•
•

CLUB, COMFORT, Nowy CLUB
CLUB
Wykonany z kształtowników kwadratowych, stałe,
miękkie podłokietniki, dostarczany z pojemnikiem.
ref.333023 Ocean

stałe, komfortowe podłokietniki
unikalna konstrukcja, zapewniająca
pełny dostęp od tyłu fotela

Toaleta 03
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dostępny w 3 kolorach:

23

26

24

Ocean Cactus Terracota

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

COMFORT
jak CLUB, jednak z komfortowym,
podwyższonym oparciem
ref.340024 Terracota
dostępny w 3 kolorach:

23

EVEN
ref.303026 Cactus

26

24

Ocean Cactus Terracota

EVEN
ref.303024 Terracota
wszystkie elementy tapicerowane
są zgrzewane, dla zapewnienia
najwyższego poziomu higieny

konstrukcja metalowa pokryta
odporną powłoką proszkową w
kolorze młotkowym

siedzisko mocowane za pomocą
dwóch klipsów zapewnia łatwy
demontaż w celu czyszczenia lub
wymiany

pojemnik w zestawie

42

dostępne w trzech kolorach

Nowy CLUB
ekonomiczny model, prezentujący
wszystkie zalety funkcjonalne pozostałych
wersji
ref.320023 Ocean

43

44

CLUB i COMFORT

bariatryczne fotele sanitarne
Zestawienie danych technicznych

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
Club szerokość 55cm
ref.306126 kolor Cactus
Club szerokość 65cm
ref.306226 kolor Cactus
Club szerokość 75cm
ref.306326 kolor Cactus
wszystkie elementy tapicerowane
są zgrzewane, dla zapewnienia
najwyższego poziomu higieny

konstrukcja metalowa pokryta
odporną powłoką proszkową w
kolorze młotkowym

siedzisko mocowane za pomocą
dwóch klipsów zapewnia łatwy
demontaż w celu czyszczenia lub
wymiany

max
160kg

pojemnik w zestawie

Club XXL wózek sanitarny,
szerokość 65cm

dostępne w trzech kolorach

ref.360123 kolor Ocean
ref.360124 kolor Terracota
ref.360126 kolor Cactus

Club

Aleane

Even

Comfort

Open

Best up

Nowy
Club

8,7

6,6

7,8

9

6,4

8 (składany 10)
(wózek 14)

6,8

grubość siedziska cm

2,5+2,5

4,5+1,5

4,5+1,5

2,5+2,5

4,5+1,5

4,5+1,5

4,5+1,5

wymiary siedziska cm

44x45

39x44

45x46

44x45

44x39

44x40

44x40

wymiary otworu

26x21

26x21

26x21

26x21

26x21

26x21

26x21

wymiary pokrywy cm

44x46

40x44

40x44

44*46

40x44

33x28

40x44

wymiary oparcia cm

23x46

23x46

23x46

44x46

34x46

34x46

23x46

grubość oparcia cm

3

4

4

3

4,5

3 i 10

3

materiał siedziska

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

materiał oparcia

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC+PP

PVC

46

54

54

46

52

45

45

25x6,5

22x6

25x6,5

25x6,5

22x6

25x6,5

22x6

szerokość ramy cm

51

47

51

51

48

47 (składany 44)

51

głębokość ramy cm

51

47

48

51

48

52 (składany 45)

44

wysokość całkowita cm

98

87

88

98

87

94 (składany 96)

86

wysokość siedziska cm

50

50

50

50

52 - 63

48,5

47

regulowane wersje

x

x

x

x

tak

x

x

ilość stopni regulacji

x

x

x

x

7

x

x

skok regulacji wysokości

x

x

x

x

2,5

x

x

szerokość złożonego cm

x

x

x

x

x

składany 22

x

średnica koła cm

x

x

x

x

x

wózek 100

x

model
waga kg

szerokość użytkowa cm
wymiary podłokietników cm

wymiary pojemnika cm

średnica 30cm, głębokość 16cm

materiał ramy

44

model COMFORT charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią
oparcia. Pozostałe elementy i parametry takie same jak CLUB.
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stal malowana proszkowo w kolorze młotkowym

wymiary profili
konstrukcyjnych cm

2x2

ø2

ø2,5

2/2

ø2,5

ø2

ø2

maksymalna waga
użytkownika kg

120

120

120

120

130

130

120

kolory

Ocean -23 Terracota-24 Cactus -26 Bordo-00 (kolor Bordo - tylko model Open)

45
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WÓZKI SANITARNE
Uchylne podłokietniki oraz podnóżki ułatwiają
transfer. Koła tylne wyposażone w hamulce.
ref.380201
podłokietniki wykonane
z miękkiego tworzywa

ALUSTYLE
ALUSTYLE - fotel sanitarny 4 w 1

siedzisko z ABS ułatwia
utrzymanie higieny

zdejmowane
podnóżki

aluminium
brak ryzyka korozji

może być używany jako:
• fotel sanitarny
• podwyższenie sedesu
• rama bezpieczeństwa do sedesu
• fotel prysznicowy
• waga: 3,20 kg
• maksymalne obciążenie: 120 kg
• miękkie, wodoodporne siedzisko
wymiary:
szerokość zewnętrzna: 58cm
szerokość użytkowa: 47cm
głębokość: 50cm
wysokość regulowana: 43 do 55cm
ref.380004

mękkie siedzisko

Toaleta 03
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max
120kg

pojemnik oraz osłona
przeciw-rozbryzgowa w zestawie

max
100kg
WÓZEK SANITARNY
z miękkim siedziskiem tapicerowanym
ref.380200

Model ref.

380200

380201

waga kg

14

12.8

grubość siedziska cm

3+2

x

wymiary siedziska cm

44x41

44x42

wymiary pokrywy cm

45x42

44x42

wymiary oparcia cm

30x47

30x47

materiał siedziska

PVC

ABS

materiał oparcia

PVC

PVC

szerokość użytkowa cm

45,5

46

wymiary podłokietników cm.

46x5

36x5

szerokość całkowita cm

55

55

głębokość całkowita cm

65

87

wysokość całkowita cm

95

97

wysokość siedziska cm

56

52

materiał ramy

stal

stal

średnica koła mm
kolor

46

128

125

granatowy

czarny

ALUSTYLE - fotel sanitarny 3 w 1

max
110kg

może być używany jako:
• fotel sanitarny
• podwyższenie sedesu
• rama bezpieczeństwa do sedesu
• waga: 7,5 kg
• maksymalne obciążenie: 100kg
• rama stalowa, malowana proszkowo
wymiary:
szerokość zewnętrzna: 56cm
szerokość użytkowa: 47cm
głębokość: 50cm
wysokość regulowana: 43 do 58cm
ref.380002

47

48

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

CLIPPER II
unikalny i jedyny, wyjątkowo prosty sposób
montażu do toalety za pomocą klipsów.
Pasuje do każdej muszli toaletowej.
waga: 1,2kg
ref.500410
nasadki CLIPPER:
wymiary wewnętrzne: 22x25cm
wymiary zewnętrzne: 39x47cm

max
185kg

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

Toaleta 03
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max
110kg

CLIPPER V
z pokrywą
waga: 3,1kg
ref.500421

dopasowanie do muszli za pomocą 4 klipsów:
7 stopni, dopasowanie do każdej muszli o
szerokości krawędzi od 7 do 12 cm.

48

49

50

Toaleta 03

CLIPPER

CONTACT PLUS®
Wykonane z najwyższej jakości pianki wtryskiwanej do wodoodpornej formy z PCV, pasują
do wszystkich rodzajów sedesu zapewniając bezpieczne mocowanie.
Najwyższy komfort dzięki ergonomicznemu kształtowi i piance o bardzo wysokiej gęstości.
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

max
150kg

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

Nasadka podwyższająca sedes CONTACT plus
waga: 2,1kg
wymiary wewnętrzne: 21x26cm
wymiary zewnętrzne: 37x42cm
ref.500200

Toaleta 03

50

max
185kg

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: 2,7kg
ref.500300

50
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ALTIA

52

TITAN

ALTIA
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: 5,8kg
ref.500480

RAMA ASEKURACYJNA
Rama asekuracyjna do sedesu z czterema podporami
aluminiowa, bardzo lekka, z dwoma komfortowymi uchwytami-podłokietnikami.
cztery podpory zapewniają bardzo dobrą stabilność podczas siadania i wstawania.
szerokość zewnętrzna: 61 do 66cm
szerokość użytkowa: 52 do 57cm
wysokość regulowana: 65 do 77cm
ref.570806
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max
110kg

TITAN
wykonana z polipropylenu, pasuje do każdej toalety.
łatwe i pewne mocowanie za pomocą śrub.
wysokość 7cm
wysokość 14cm

max
138kg

ref.500100 waga: 0,8kg
ref.500120 waga: 1,2kg

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 zewnętrzna: 57 do 64cm
szerokość użytkowa: 48 do 56cm
wysokość regulowana: 66 do 75cm
ref.570805

max
120kg

52

53

04

54

54

Łazienka

ATLANTIS

56

ATLANTIS fotel obrotowy do wanny
• wyjmowane podłokietniki
• regulowane stabilizatory boczne zapewniające bezpieczne mocowanie na wannie
• konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
• masywne siedzisko z tworzywa
• niebieskie nakładki anty-poślizgowe
• cztero-pozycyjna manetka blokująca
ref.540200

ATLANTIS
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INOX fotel obrotowy do wanny
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
do wanny o szerokości do 70cm
podłokietniki stałe
ref.540285

dostępna także wersja XL
z szeroką podstawą (76,6 cm)
ref.540201

max
100kg

max
130kg

ATLANTIS II fotel obrotowy do wanny
właściwości jak model Atlantis, jednak ten model
posiada stałe podłokietniki, bez możliwości
wyjmowania
ref.540210

MONOBLOK
pasuje do wanny o szerokości od 53 do 70cm
ref.540100
Dane techniczne
model
waga kg
długość cm
szerokość całkowita cm
wysokość całkowita cm
wymiary siedziska cm
głębokość całkowita cm
kąt obrotu
podłokietniki
szerokość użytkowa cm
maksymalna szerokość wanny cm
maksymalna waga użytkownika kg
materiał

56

540100
3,5
70
69
53

540200
540201
540210
10
10
10
70
76,6
76,6
72
72
72
56
56
56
szerokość 40, oparcie 41, głębokość 50
38
38
38
38
x
90°
90°
90°
x
zdejmowane
stałe
46,5
48
50
55
69
72
72
72
100
130
130
130
stal zabezpieczona antykorozyjnie

540285
4,2
78
73
52
40x34x40
39
90°
52,5
73
100
stal nierdzewna
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ATLANTIS

WÓZEK PRYSZNICOWY
• składany podnóżek
• wodoodporne, hermetyczne koła
• konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
• połączenia śrubowe nierdzewne
• szerokość użytkowa: 44cm
• szerokość zewnętrzna: 51cm
• głębokość całkowita: 58cm
• wysokość siedziska: 48cm
• waga: 6,3kg
ref.540300

OBANA

Ławka wgłębna do wanny serii OBANA występuje w dwóch wersjach - z oparciem i bez.
Regulowana szerokość zawiesia w zakresie od 73 do 88cm zapewnia dopasowanie do większości
dostępnych na rynku wanien. Wykonana z tworzywa sztucznego oraz chromowanej konstrukcji
stalowej oferuje bardzo dobrą odporność na korozję.
• wymiary siedziska: 32 x 40cm
• wgłębienie (odległość między krawędzią wanny a poziomem siedziska: 14cm

ławką wgłębna do wanny
OBANA
waga: 2,1kg
ref.528100

max
130kg

wysokiej jakości
hermetyczne koła

max
100kg
aluminium
brak ryzyka korozji

Łazienka 04
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ławką wgłębna do wanny OBANA
z oparciem
waga: 3kg
ref.528110

ŁAWKA NA WANNĘ
wyposażona w uchwyt oraz gumowe stabilizatory zapewniające
bezpieczne mocowanie na wannie.
wymiary 70x26cm, pasuje do wanny o szerokości od 40 do 65cm.
waga: 2,5kg
obciążenie do 200kg
ref.550800

FOTEL PRYSZNICOWY
z regulacją wysokości
• nogi z nasadkami antypoślizgowymi.
• konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
• połączenia śrubowe nierdzewne
• szerokość użytkowa: 44cm
• szerokość zewnętrzna: 51 cm
• głębokość całkowita: 58cm
• regulacja wysokości siedziska od 48 do 58cm
• waga: 3,6kg
ref.540350

max
200kg
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NAUTICA

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.
Regulacja szerokości, dostępne w dwóch kolorach: białym i granatowym.

NAUTICA
Do wanny o niestandardowych, skomplikowanych kształtach, np. narożnej, gdzie brak
możliwości zawieszenia ławki wgłębnej proponujemy taborety NAUTICA, stawiane na dno
wanny. Szerokość konstrukcji wsporczej jest regulowana w zakresie od 43 do 55cm - dla
bezpieczeństwa użytkownika należy tak ją ustawić, aby była jak najbliżej boków wanny, co
zapobiegnie przypadkowemu wywróceniu się.

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
pasuje do wanny o szerokości od 45 do 60cm
biała ref.520111
granatowa ref.520113

TABORET DO WANNY
biały ref.520311
granatowy ref.520313

Łazienka 04
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elementy zabezpieczające
wannę przed porysowaniem

max
100kg

aluminium
brak ryzyka korozji

aluminium
brak ryzyka korozji

max
100kg

TABORET DO WANNY
z oparciem
biały ref.520411
granatowy ref.520413

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
z oparciem
pasuje do wanny o szerokości od 45 do 60cm
biała ref.520211
granatowa ref.520213

Dane techniczne
ŁAWKA PRYSZNICOWA, UCHYLNA
składana, wyposażona w trzy punkty mocujące
wymiary użytkowe:
38cm szerokości i 48cm głębokości.
biała ref.520511
granatowa ref.520513

60

model
materiał
wymiary siedziska cm
wysokość siedziska cm
regulacja szerokości cm
wysokość oparcia cm
waga kg
maksymalne obciążenie kg

520111

520211

37 x 36
26
65 to 79
x
2,05

36 x 31
56
65 to 79
38
2,45

520311
aluminium i poliamid
36 x 38
23
65 to 79
x
2,1
100

520411

520511

36 x 38
43
65 to 79
19
2,6

36 x 39
x
x
3
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62

BLUE

BLUE - 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 antypoślizgowe.

BLUE

Łazienka 04

Łazienka 04

62

TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
z regulacją wysokości od 42 do 46cm
ref.528005

TABORET DO WANNY
może być stosowany także jako stopień
ułatwiający wejście do wanny.
wysokość regulowana 26 do 31cm
ref.528000
aluminium
brak ryzyka korozji

max
100kg

TABORET DO WANNY z oparciem
wysokość regulowana 35 do 51cm
ref.528010

max
100kg

aluminium
brak ryzyka korozji

TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
z oparciem
regulacja wysokości od 42 do 46cm
ref.528015

Dane techniczne

TABORET OKRĄGŁY
wysokość regulowana od 42 do 55cm
średnica 33cm
ref.528020
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model
waga kg
szerokość siedziska cm
głębokość siedziska cm
grubość siedziska cm
grubość pianki wyściełającej cm
wymiary pianki wyściełającej cm
wysokość całkowita cm
szerokość całkowita cm
głębokość całkowita cm
wysokość siedziska cm
średnica rurek konstrukcyjnych mm
maksymalne obciążenie kg

528000
1,6
36
29
3
0,5
28,5x21
26-31
44,5
36,5
26-31
28
100

528005 528010
2,3
2,7
42
42
30,5
30,5
3
3
0,5
0,5
28x24,5 28x24,5
42-46
68-84
42,5
42,5
46
43
42-46
35,5-51
22
28
100
100

528015
3
42
30,5
3
0,5
28x24,5
73-76
42,5
52
42-46
22
100

528020
1,5
ø33
x
x
0,5
ø33
42-55
x
x
42-55
28
100
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ŁAWKA NAŚCIENNA Z NOGAMI
składana, wyjątkowo stabilna - 4-punktowe mocowanie do ściany, a także dzięki zastosowaniu
teleskopowych nóg o regulowanej wysokości od 40 do 55cm, które opierają się o podłogę.
wymiary siedziska: 28x48cm
waga: 5,35kg
ref.538500

SLIPY HIGIENICZNE
dostępne dwa rodzaje, w 6 rozmiarach każdy:
ref.67000* PVC pochłaniające zapachy,
wciągane
ref.67001*dzianina puchowa pokryta PVC,
zapinane na rzep
* oznacza rozmiar wg poniższego zestawienia:
0=38-40, 1=42-44, 2=46-48, 3=50-52, 4=54-56, 5=58-60
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max
110kg
widok w pozycji złożonej

KACZKA MĘSKA
pojemność 1000ml
ref.580200

ZESTAW UŁATWIONEGO DOSTĘPU DO WANNY
składa się ze stopnia oraz poręczy, ułatwia dostęp do wanny. Poręcz
może być montowana zarówno z lewej jak i prawej strony stopnia.
stopień: wymiary 47x35cm, wysokość 24cm
poręcz: szerokość 34cm, wysokość 106cm
ref.550806

drewniany stopień

KACZKA DAMSKA
anatomiczna, pojemność 750ml
ref.580600

BIDET uniwersalny
nakładany na muszlę sedesową
ref.580500

bezpieczne
mocowanie
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VITAL

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.
max
długość: 73cm
120kg
waga: 3kg
ref.570800
ref.570801 z wieszakiem do papieru toaletowego

PROFILO
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.

100% tworzywo
brak ryzyka korozji

ref.
• 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

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.
długość: 73cm
wysokość podpory: 80 do 92cm
waga: 4kg
ref.570820
ref.570821 z wieszakiem do papieru toaletowego

wieszak do papieru
toaletowego
ref.570802
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m

gość 45c

45 dłu
ref.5730

ref.573040 dłu

gość 40cm

max
130kg
ref.

573

Uchwyty PROFILO wyposażone są w
nakładkę na śruby mocujące do ściany.
Dzięki temu uzyskujemy pełną izolację
śrub od wilgoci oraz estetyczny wygląd!

030

dłu

goś

ć3

0cm

67

68

UCHWYTY SYSTEMOWE

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

FIT EASY
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.
Uchwyt o średnicy 35mm, wyłożony miękkim tworzywem anty-poślizgowym.

moduł początek-koniec
ref.510111

moduł kąt wewnętrzny
ref.511011
moduł kąt 60°
ref.511211
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moduł pośredni
ref.510211
moduł kąt 90°
ref.511111

pełne bezpieczeństwo
system anty-rotacji.

rura systemowa:
ref.503011 długość 30cm
ref.504011 długość 40cm
ref.505011 długość 50cm
ref.506011 długość 60cm
ref.507011 długość 70cm

Rury systemowe są dostępne w długościach od 30 do 70cm, wykonane z aluminium, powlekane
antypoślizgowym tworzywem w kolorze białym lub szarym. Średnica rury 26mm
Dobierając potrzebne moduły, łatwo stworzymy zestaw do dowolnego pomieszczenia, ponadto w razie
potrzeby rury mogą być dowolnie skracane do pożądanej długości.

UCHWYT STALOWY
powlekany tworzywem
średnica uchwytu - 26mm, dostarczany z
kołkami mocującymi w komplecie. powleczony
szarym, miękkim tworzywem, zapewniającym
pewny chwyt i łatwym w czyszczeniu.

FIT EASY uchwyt naścienny z przyssawkami
ref.580700 długość 29cm
ref.580701 długość 41cm

FIT EASY uchwyt naścienny łamany
Możliwość ustawienia dwóch części
uchwytu pod dowolnym kątem,
idealnie dopasowując do innych
elementów wyposażenia łazienki i dla
wygody użytkownika
ref.580702 długość 49cm

UCHWYT DO WANNY
mocowany na ścianie bocznej wanny, ułatwi samodzielną kąpiel.
waga: 1,85kg
ref.550805

Dostępny w trzech długościach:
ref.570100   32 cm
ref.570200 42 cm
ref.570300 52 cm
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MASAŻ STÓP

70

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: 37x38 cm
ref.550802

MATA ANTY-POŚLIZGOWA DO WANNY
zaopatrzona w przyssawki od spodu.
Powierzchnia górna z wybrzuszeniami,
zapewniającymi efekt masażu.
wymiary: 102x40 cm
ref.550801

PRZYRZĄD DO MASAŻU STÓP
wyposażony w:
miękką szczotkę
pumeks
blok masujący
ref.550803

BALNEO
BALNEO FEET masażer do stóp
Prawdziwe SPA dla stóp, oferuje: masaż wibracyjny, masaż bąbelkowy, masa 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.
ref.820850
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BALNEO FEET PLUS masażer do stóp
Mnogość funkcji masażu i relaksacyjnych zadowoli każdego użytkownika, dodatkowo wyposażony jest
w funkcję terapii poprzez nagrzewanie podczerwienią, co znakomicie pomaga uwolnić się od napięć
mięśniowych, przeciążeń sportowych, problemu zimnych stóp spowodowanego złym krążeniem krwi.
Wyposażony też w szczotkę masującą oraz nakładkę pumeksową.
ref.820851

pięć nasadek masujących:
pumeks
kulki
miękka szczotka
mata masująca

Przyrząd zaopatrzony jest od spodu w przyssawki, pozwalające bezpiecznie przyczepić go do
podłogi kabiny prysznicowej. Staje się wtedy idealnym pomocnikiem w higienie i masażu stóp, bez
potrzeby schylania się.
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mata rolkowa
nagrzewanie podczerwienią
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Pomoce
codzienne

Ergonomiczne podparcie pleców w pozycji siedzącej.
Wymusza prawidłową postawę dzięki opatentowanemu, niezależnemu systemowi
przegubowemu. W domu, w pracy, w samochodzie - Twoje plecy są w troskliwych dłoniach.
Regulowana wysokość, system wentylacji, łatwo zdejmowane pokrowce. Pasuje do każdego
typu krzesła, fotela, także na kanapie. Zmniejsza do 50% napięcie mięśni.

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 siedzenia.
średnica 44cm, wysokość 2cm

max
100kg

BODYCARE
ref.420980

dla kogo BODYCARE:
•
•
•
•
•
•
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BODYCARE
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kierowcy, zwłaszcza zawodowi
pracownicy biurowi
cierpiący na bóle lędzwiowo-krzyżowe
pacjenci na wózku inwalidzkim
kobiety w ciąży
uczniowie

PODUSZKA OBROTOWA
z elastyczną podstawa
ref.820119

PODUSZKA OBROTOWA na sztywnej podstawie
Doskonała pomoc asystująca transfer, np. z wózka na fotel. Sztywna podstawa z polipropylenu, natomiast
poduszka z pianki pokrytej łatwo zdejmowalnym pokrowcem z alcantary, obraca się niezależnie od
podstawy o 360° stopni wokół własnej osi, umożliwiając łagodne i łatwe zajęcie pozycji.
średnica 39cm, wysokość 4cm

max
90kg

PODUSZKA OBROTOWA
na sztywnej podstawie
ref.820109
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LIFT UP
Poduszka ułatwiająca wstawanie: dzięki sprężynie gazowej, znacząco wspomaga
wstawanie z pozycji siedzącej - wystarczy zapoczątkować proces wstawania, a inteligentny
mechanizm delikatnie wypchnie użytkownika w górę, z siłą do 70% wagi ciała.
Pokrowiec zdejmowany, z tkaniny trudno brudzącej się.
Wymiary: 37 x 50cm
Najlepiej działa dla użytkownika o wadze od 90 do 150kg
LIFT UP
ref.820150

łatwe przechowywanie
i transport

łatwo zdejmowany
pokrowiec

WÓZEK NA ZAKUPY
ref.820901 zielony

•
•
•
•
•
•
•
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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 51 x 33cm i pojemność 5 litrów, jest przystosowany
do zawieszenie na stojaku do kroplówki lub na ścianie. Wąż prysznica, długości 82cm, wypływ
wody sterowany pokrętłem. Końcówka zapewnia wygodny, szeroki strumień.
Wymiary basenu: 47 x 42 x 25cm, pojemność 10 litrów.
Zestaw zawiera także acesoria zabezpieczające przed zachlapaniem o wymiarach 75 x 61cm
PRZENOŚNY ZESTAW PRYSZNICOWY
ref.820116

•
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6 kół na specjalnym, obrotowym mechanizmie, aby pokonanie
schodów stało się błachostką.
stabilna, wytrzymała konstrukcja, wykonana z mocnych
tworzyw sztucznych oraz rurek aluminiowych, jednocześnie
bardzo lekka - waży zaledwie 2,8kg
pojemny - z łatwością zmieścisz w nim tygodniowe zakupy, a
dopuszczalna ładowność to aż 40kg
w komplecie zawiera też uchwyt na parasol - na pewno się
przyda
bezpieczne zamknięcie
wygodny uchwyt
wymiary: 105 x 46 x 30cm
złożony płasko, nie zajmuje wiele miejsca.

ref.820902
czarny

ref.820903
czerwony

ROTOR
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.
Opór regulowany śrubą.

ROTOR
ref.820029
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POMOCNA DŁOŃ chwytaki
Wysokiej jakości, wytrzymałe chwytaki aluminiowe. Ząbkowana szczęka oraz elastyczna
nasadka gumowa współpracują zapewniając pewny chwyt o łatwo regulowanym nacisku.
Anatomicznie ukształtowany uchwyt i dźwignia wyzwalająca.
ref.820066 długość 66cm
ref.820076 długość 86cm

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

końcówka wspomagająca
zdejmowanie obuwia

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

CHWYTAK Z ŁYŻKĄ
DO OBUWIA
długość 80cm
ref.820077

ŁYŻKI DO OBUWIA przedłużone

ŁYŻKA Canard
ref.100800
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ŁYŻKA Main
ref.100804

ŁYŻKA Cerf
ref.100814

LICZYDŁO DREWNIANE
Prosty przyrząd do masażu stóp. Stymuluje
krążenie i przywraca energię.
ref.820801
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OGRZEWACZ DO STÓP 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
ref.820803
OTWIERACZ DO BUTELEK
gumowy, łatwo adaptuje się do
wielu nakrętek
ref.820090

SZCZOTKA ERGONOMICZNA
Długi uchwyt, oraz kształt dopasowany tak, aby podczas
codziennej higieny ułatwić dostęp do wszystkich partii ciała,
zwłaszcza pleców.
długość: 41cm
ref.820800
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OTWIERACZ DO PUSZEK
ref.820104

SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE z zawieszką na szyję
Dzięki możliwości regulowanego zawieszenia na szyi ręce
pozostają wolne, co czyni je niezwykle pomocnym przy
robótkach ręcznych i innych czynnościach wymagających
użycia obu rąk przy dokładnej analizie wzrokowej. Wyposażone
w dodatkową lupę o wielkim powiększeniu, co ułatwia
dostrzeżenie szczegółów
ref.820114
CHWYTAK DO OŁÓWKA
ref.820113
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Mobilność

84

EVOLUTION

ADVANCE

Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobór kąta i powierzchni
podparcia łokciowego zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort
podczas codziennego poruszania się.
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Pierwsza na świecie kula wykonana w technologii bi-materiałowej,
korpus polipropylenowy z nałożoną w procesie technologicznym
warstwą elastomeru, zapewnia niespotykany komfort użytkowania.

max
130kg

max
140kg

ref.200002
Evolution szara
z odblaskiem
ref.200000
Evolution antracyt

Evolution antracyt dostępna
także w wersji
z odblaskiem
ref.202000

ref.200915
Advance fiolet

ref.200913
Advance ocean
ref.200916
Advance orange
ref.200917
Advance turkus
Dane techniczne

ref.200016 FUN orange

FUN
wersje
kolorystyczne:

84

ref.200017 FUN turkus
ref.200015 FUN fiolet

ref.200013 FUN ocean

model
waga kg
wysokość uchwyt do podłogi cm
średnica rękojeści cm
ilość stopni regulacji wysokości
maksymalne obciążenie kg
orientacyjny wzrost użytkownika cm
kąt podparcia
norma użyta przy testowaniu

Advance
0,52kg
76 do 101
3,5
11 co 2,5cm
140
155 do 195
29°
EN ISO 11199-1

Evolution i Fun
0,50kg
76 do 101
3,5
11 co 2,5cm
130
155 do 195
28°
EN ISO 11199-1
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PROGRESS

TIKI
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Kula łokciowa z podwójną regulacją. Regulacja odległości
pomiędzy rękojeścią a podparciem przedramienia w zakresie od
16 do 23,5cm.
Występuje w dwóch odmianach:
• Progress 1 - z otwartym uchwytem
• Progress 2 - z uchwytem zamkniętym, uchylnym
TIKI
kula łokciowa dla dzieci i nastolatków
ref.200510 fiolet/turkus
ref.200520 granat/orange

max
100kg
Progress 2
ref.201700

max
150kg

Nasadki gumowe

ref.920100

ref.920101

ref.920201

ref.920014

ref.920019

ref.920314

ref.920314

średnica 19/40mm

średnica 19/40mm

średnica 19/40mm

średnica 17/40mm

średnica 17/40mm

średnica 19/40mm

średnica 19/40mm

czarna

od 2012 roku ulepszona linia Progress:
poprawiono regulację wysokości, kóra jest teraz
o wiele łatwiejsza, oraz zmieniono kompozycję
uchwytu - obecnie tworzywo jest jeszcze
wytrzymalsze, dzięki czemu dopuszczalne
obciążenie wynosi aż 150kg!

Pivoflex

szara

czarna

szara

czarna

Dane techniczne

Progress 1
ref.200700
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szara

model
waga kg
wysokość uchwyt do podłogi cm
średnica rękojeści cm
ilość stopni regulacji wysokości
regulacja rękojeść / przedramię
ilość stopni regulacji uchwytu
maksymalne obciążenie kg
orientacyjny wzrost użytkownika cm
kąt podparcia
norma użyta przy testowaniu

Progress 1
0.52
76 do 101
3,5
11, co 2,5cm
16 do 23,5cm
4, co 2,5cm
150
155 do 215
28°
EN ISO 11199-1

Progress 2
0.53
76 do 101
3,5
11 co 2,5cm
16 do 23,5cm
4, co 2,5cm
150
155 do 215
28°
EN ISO 11199-1

Tiki
0,35
55 do 78
3,2
11 do 16cm
3, co 2,5cm
100
115 do 155
20°
EN ISO 11199-1
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LASKA ANATOMICZNA
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243603 prawa
ref.243604 lewa

LASKA CZWÓRNÓG
chrom ref.220400
niebieski ref.220413
niebieski, dla dzieci ref.221413

LASKA ANATOMICZNA brązowa
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243623 prawa
ref.243624 lewa

LASKA TRÓJNÓG
ref.220300 chrom
ref.220317 turkus
ref.221317 turkus, dla dzieci

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

LASKA BIAŁA
składana 3-częściowa
długość uchwytu 11,5cm
średnica rurki 19mm
ref.250500

LASKA BIAŁA
składana
uchwyt Mailloche
średnica rurki 14mm
dostępna w 5 długościach
ref.250900
ref.250910
ref.250912
ref.250913
ref.250914

100cm
110cm
120cm
130cm
140cm
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LASKA ANATOMICZNA drewniana
uchwyt z tworzywa, drzewiec buk,
3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm
ref.102023 prawa
ref.102024 lewa

LASKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
uchwyt T z tworzywa
regulacja za pomocą klipsa
zakres regulacji: 72 do 94cm
ref.250700 - aluminium
ref.250800 - brązowa

KULA PACHOWA
ref.220802 wysoka
ref.220800 standard
ref.220801 niska

KULA DLA ARTRETYKÓW
Zastosowanie w przypadku schorzeń reumatycznych
oraz zaburzeń neurologicznych. Miękka podkładka w
przedramieniu mocowanym za pomocą taśm velcro, kąt
zgięcia łokcia zapewnia odciążenie dłoni i nadgarstka.
wysokość regulowana: 94 do 120cm
ref.220500
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LASKA UCHWYT T Z TWORZYWA
drzewiec buk. 3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm
ref.102000

89

ADVANCE

90

LASKI SKŁADANE

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
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LASKA SKŁADANA z uchwytem T
brązowa
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

dla najwyższego komfortu używania,
laski serii ADVANCE wyposażone
są w nakrętkę przeciwstukową.

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

dane techniczne:
waga: 0,4kg
max. obciążenie: 110kg
regulacja wysokości:
standard: 74,5 do 97,5cm
składana: 82,5 do 92,5cm

90
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LASKI TRADYCYJNE
uchwyt tworzywo

uchwyt drewno
ref.100302

ref.102000

uchwyt T

uchwyt T czarny

ref.102001

uchwyt T brąz

LASKI OZDOBNE

kula
ref.100512

kość słoniowa

ref.121040

ref.100701

ref.103570

ref.103580

ref.103575

ref.103540

ref.103595

ref.103520

ref.103530

ref.103510

ref.100705

ref.103130

ref.103110

ref.103120

Mailloche

ref.100322

uchwyt Derby

ref.100383

ref.100312

bursztyn

imitacja bambusa

ref.100382
imit. rogu

uchwyt czerwony

ref.100432

uchwyt niebieski

ref.100390

ref.100514

ref.100422

uchwyt zielony

ref.100391

ref.100388

ref.100708

zebra

leopard

perła

Canard srebro

Canard chrom

imit. rogu

ref.100389
black&red

Canard stary brąz

ref.100513

Levrier

ref.100412

Canard
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Venus srebro

Cheval stary brąz

Cheval srebro

Cheval chrom

bursztyn

golf

ref.100711
Bequillon

Bequillon meublant

Crochet stary brąz

Crochet srebro

Crochet chrom

uchwyt zagięty

ref.917020

opaska do laski
pleciona

trzcina azjatycka

ref.917019
ref.103042
ref.100062

imit.bambusa

ref.100022
kasztan

ref.100122

3 złote pierścienie

ref.100102

czarne tworzywo

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.100393
bursztyn

ref.100392

Courbe stary brąz

ref.103052

Courbe chrom

¤ 10 mm
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ref.910100
¤ 12 mm

ref.910200
¤ 14 mm

ref.910300
¤ 16 mm

Canard

Papegai

opaska do laski
skórzana

imit. rogu

laski Baton, wspinaczkowe
laski specjalne
ref.121030
Mailloche

nasadki gumowe
ref.910000

ref.100721

ref.100720

ref.150020

z ukrytą fiolką
15ml

ref.910400
¤ 18/20 mm

ref.100280

ref.100281
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LASKI SPACEROWE
LASKA Z SIODEŁKIEM, czwórnóg
składana, łatwa do przenoszenia, aluminiowa
konstrukcja z siodełkiem z mocnej tkaniny
polipropylenowej.
wysokość siedziska: 55cm
waga: 0,9kg, obciążenie do 100 kg
ref.116801 czarna
ref.116800 zielona

94

LASKI SPACEROWE LUXURY

TRADYCYJNA LASKA Z SIODEŁKIEM
aluminium i skóra.
wysokość od podłoża: 74cm
waga:1,5kg, obciążenie do 120 kg
ref.110020

LASKA Z SIODEŁKIEM, trójnóg
aluminiowa, składana, bardzo lekka
kolor czarny
wysokość siedziska: 55cm
waga: 0,5kg, obciążenie do 100kg
ref.116001

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

94

STOJAK DO LASEK de Luxe
drewniany, masywny i stylowy
mieści 12 lasek.
ref.210100
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LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane,
trzy nogi drewniane, toczone i lakierowane
wymiary siodełka: 41x41x41cm
wysokość do podłoża 57cm
waga: 1,8kg, obciążenie do 120kg
ref.115460 wysokość 75cm
ref.115450 wysokość 65cm

LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane, trzy nogi stalowe ø20mm
wymiary siodełka: 41x41x41cm
wysokość do podłoża 58cm
waga: 1,4kg, obciążenie do 100kg
ref.115550
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BALKONIKI
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 dla dorosłych
ref.221000 dla dzieci

BALKONIKI
SKŁADANY I KROCZĄCY
Balkonik 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.
ref.222000 dla dorosłych
ref.222100 dla dzieci

max
130kg
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Opcjonalnie dostępne
dwa koła z przodu.

ref.221099

NASADKA GUMOWA
do balkoników
ø wewnętrzna 27mm
ø zewnętrzna 42mm
ref.920619
Dane techniczne
model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
powierzchnia zajmowana na podłodze cm
średnica rurek konstrukcyjnych mm
ilość stopni regulacji wysokości
norma użyta do testowania

96

221100 dla dorosłych
221000 dla dzieci
1,8
1,2
80 do 90
71 do 81
60
47
47 x 65
35 x 52
25 x 1,25
25 x 1,25
5
EN ISO 11199-1

max
130kg

SKŁADANY STAŁY
identyczny pod względem konstrukcyjnym jak powyższy,
jednak przestawny, bez funkcji naprzemiennego chodu.
ref.223000 dla dorosłych
ref.223100 dla dzieci
Dane techniczne

model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
powierzchnia zajmowana na podłodze cm
średnica rurek konstrukcyjnych mm
ilość stopni regulacji wysokości
norma użyta do testowania

222000
2,8
75 do 85
50
42 x 55

222100
223000
2,5
2,8
71 do 81
75 do 85
47
50
35 x 55
42 x 55
25 x 1,25
5
EN ISO 11199-1

223100
2,5
71 do 81
50
35 x 55
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BALKONIKI

BALKONIK STAŁY, PRZESTAWNY
aluminiowy,
wysokość regulowana za pomocą przycisku
ref. 221800

BALKONIKI
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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.222850

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

max
100kg
max
120kg

BALKONIK PRZESTAWNY składany
Wyposażony w uproszczony mechanizm
składania, za pomocą manetek.
ref.223860

BALKONIK SKŁADANY Z 4 UCHWYTAMI
ułatwia przejście z pozycji siedzącej do stojącej
ref. 223840

manetka mechanizmu
skadania

Dane techniczne
model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
powierzchnia zajmowana na podłodze cm
średnica rurek konstrukcyjnych mm
ilość stopni regulacji wysokości
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Dane techniczne
221800
1,3
77 do 85
51
40 x 55
22

5

223840
2,5
88 do 100
51
55 x 46
22

model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
powierzchnia zajmowana na podłodze cm
średnica rurek konstrukcyjnych mm
ilość stopni regulacji wysokości

222850
1,3
77 do 85
48
42 x 52
22
5

222860
2,5
88 do 100
48
44 x 52
22
8
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PODPÓRKI 2-KOŁOWE

100

PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z ŁAWKĄ
aluminiowa
Lekka (tylko 3,2kg!), wyposażona w dwa anatomiczne
uchwyty z bezpieczną regulacją wysokości. Łatwe
składanie dzięki centralnej osi. Komfortowa, miękka ławka
pokryta PVC.
ref.243820

PODPÓRKI 4-KOŁOWE

Alustyle

ALUSTYLE
podpórka czterokołowa składana
Bardzo lekka, aluminiowa podpórka wyposażona w zdejmowany koszyk, blat i ławkę,
hamulec na dwa koła z blokadą postojową.
ref.243850
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max
120kg

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

max
80kg

100

max
130kg

Dane techniczne
model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
powierzchnia zajmowana na podłożu cm
wysokość ławki nad podłożem cm
wymiary ławki
średnica kół mm

243820
3,2
67 do 95
65
65 x 52
52
40 x 20

243800
5,2
67 do 95
65
65 x 52
52
40 x 20
100

240113
4
62 do 81
52
52 x 50
x
x

243850
6
86 do 97
52
59x 59
58
16 x 38
140
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PODPÓRKI 4-KOŁOWE

Modelito

Linia wysokiej jakości aluminiowych podpórek czterokołowych. 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

MODELITO CLASSIC XTRA
ref.243876

torba na zakupy z
przodu

PODPÓRKI 4-KOŁOWE
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SHANGHAI
podpórka czterokołowa składana
Wyposażona w zdejmowany koszyk, blat
i ławkę, hamulec na dwa koła z blokadą
postojową. Aby używać ławki, wystarczy zdjąć
blat. Solidnie wykonana z rur stalowych.
ref.243840

max
136kg
MODELITO ROLL
ref.243870

obrotowe koła z
możliwością blokady
kierunku

max
120kg

hamulec
parkingowy

torba na zakupy z
przodu

TAIPEI

podpórka trójkołowa składana
wyposażona w zdejmowany koszyk metalowy
oraz polipropylenowy blat, dwa hamulce z
systemem blokującym.

ref.243830
zdejmowane
obrotowe koła

Dane techniczne
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model
waga kg
wysokość użytkowa cm
wysokość siedziska nad podłożem cm
wymiary siedziska cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
szerokość zewnętrzna cm
średnica kół mm
wymiary w pozycji złożonej cm

243876
7,2
79 do 91
53
44 x 20
45
63
180 przód 160 tył
83 x 28 x 63

Dane techniczne
243870
7,8
84 do 92
52 do 59
38 x 29
45
60
200
75 x 32 x 63

model
waga kg
wysokość użytkowa cm
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm
szerokość zewnętrzna cm
powierzchnia zajmowana na podłożu cm
wysokość ławki nad podłożem cm
wymiary ławki
średnica kół mm

243840
12,3
79 do 99
39
60
53 x 60
61
16 x 38

180

243830
6,7
80 do 90
63
65
65 x 60
x
x
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PODPÓRKI 4-KOŁOWE
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SHOPIROLL
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 marszu - po zablokowaniu hamulca parkingowego
możliwość użycia jako siedziska.
Wyposażone w pojemną torbę oraz dwie dodatkowe kieszenie
wysokość uchwytu: 92 do 100cm
wysokość siedziska: 58cm
wymiary siedziska: 25x39cm
wymiary w pozycji złożonej: 93x59x41cm
waga: 8,5kg
ref.243880

łatwe składanie

WÓZKI TRANSPORTOWE
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Wózki transportowe służą do doraźnego transferu pacjenta. Używane głównie na dworcach,
lotniskach, itp. miejscach publicznych. Lekkie, wykonane z aluminium, składane. Masywna
struktura ramy pozwala na obciążenie do 100kg.
LIVING
miękkie podłokietniki
podwójny hamulec - osobno dla pacjenta i dla opiekuna
dwa koła skrętne z przodu o średnicy 150mm
dwa koła z hamulcem z tyłu ośrednicy 300mm
uchylne podnóżki z regulacją wysokości
pasy bezpieczeństwa oraz kieszeń z tyłu
szerokość między podłokietnikami: 46,5cm
wysokość siedziska: 47cm
wymiary siedziska: 40x47cm
wymiary: [wys. x gł. x szer.] 90x101x60cm
wymiary w pozycji złożonej: 90x30x75cm
waga: 11kg
maksymalne obciążenie: 100kg
ref.700100

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
wysokość siedziska: 43cm, wymiary siedziska: 33x31cm
wymiary: [wys. x gł. x szer.] 86x86x44cm
wymiary w pozycji złożonej: 45x31x73cm
waga: 7kg
maksymalne obciążenie: 100kg
ref.700002

pojemna torba
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hamulec parkingowy
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www.aston.pl
DAJEMY NIEZALEŻNOŚĆ

ul. Powstania Wlkp.45
88 - 320 Strzelno
( +48 52 318 38 57
fax +48 52 318 37 01
info@aston.pl

