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Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, 
mamy przyjemność zaprezentować katalog produktów 
oferowanych przez naszą firmę. W katalogu znajdziecie 
Państwo szeroką gamę produkowanych przez nas 
łóżek rehabilitacyjnych przeznaczonych do pielęgnacji 
w opiece długoterminowej. Bogatą ofertę łóżek 
rehabilitacyjnych uzupełniają praktyczne szafki i stoliki 
przyłóżkowe. Prezentowany w katalogu asortyment został 
zaprojektowany i wytworzony w oparciu o najnowsze 
standardy i normy dotyczące łóżek medycznych.

Nadrzędnym celem było dla nas zapewnienie 
Państwu bezpieczeństwa podstawowego, zasadniczej 
funkcjonalności oraz komfortu użytkowania przez wiele 
lat. Bogate doświadczenie jakie posiadamy, gwarantuje 
wysoką jakość i pewność działania oferowanych 
produktów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych 
produktów i liczymy na podjęcie owocnej współpracy.

W przypadku dodatkowych pytań lub sugestii 
z Państwa strony – zapraszamy do kontaktu z Działem 
Handlowym naszej firmy.
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 40-41 Szafki i stoliki przyłóżkowe

42  Barierki boczne – warianty

43  Panele frontowe i kolorystyka

44  Leża

45  Wyposażenie dodatkowe
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PB 321

Wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości łóżko rehabilitacyjne, 
w którym zmiana wysokości leża realizowana jest przez teleskopowy ruch stelaży frontowych.
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Dzięki zastosowaniu wodoodpornej płyty HPL, metalowego wypełnienia leża 
i pokrycia elementów metalowych farbą proszkową, łóżko regulowane PB 321 
można łatwo i szybko zdezynfekować. Z tego względu należy stosować je 
wszędzie tam, gdzie następuje częsta zmiana użytkownika.

Składane metalowe barierki boczne można łatwo zamontować i stanowią one 
optymalną ochronę przed przypadkowym wypadnięciem.

Metalowa powierzchnia leża jest podzielona na 4 segmenty, posiada 
2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto regulowany segment 
podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

W standardowym wykonaniu leże ma wymiary 90×200 cm. Zamiast metalowej 
powierzchni do leżenia można oczywiście wybrać sprężynujące listwy drewniane.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj na stelażach transportowych (maksymalnie 
2 łóżka na jednej palecie).

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy 40 a 80 cm (górna krawędź leża). Komponenty elektryczne 
wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają wszystkim obowiązującym 
normom technicznym dot. bezpieczeństwa.

Komfortowe sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota, który posiada 
wysoką klasę szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem 
cieczą. Istnieje również możliwość blokady poszczególnych funkcji łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 95,9 kg
 Wymiary zewnętrzne dugość: ok. 216 cm
  szerokość: ok. 101 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców:  ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 22 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 321 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07

PB 321: Łóżko w wersji standardowej
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PB 325

Nowoczesne i nieskomplikowane łóżko przeznaczone do zastosowania w placówkach opieki długoterminowej oraz w środowisku 
domowym. 
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Łóżko PB 325 pomimo swej prostoty oferuje pełny komfort nowoczesnego łóżka 
pielęgnacyjnego. Cechy podstawowe to: dolne położenie leża na wysokości ok. 
40 cm i  regulowana wysokość do maksymalnie ok. 80 cm przy użyciu wysokiej 
jakości silników elektrycznych. Indywidualnie blokowane koła, drewniane boczne 
barierki na końcu których zamocowano plastikowe osłony zapobiegające 
jakimkolwiek urazom, nowoczesne 4-częściowe leże o szerokości 90 cm, którego 
segment podparcia pleców i segment podparcia ud można regulować płynnie 
za pomocą dwóch silników elektrycznych – to wszystko w standardowym 
wyposażeniu łóżka. Długość leża wynosi 200 cm, a w razie potrzeby może być 
przedłużona o ok. 20 cm. 

Części metalowe pokryte są wysokiej jakości powłoką lakieru proszkowego. 

Szczyty łóżka są utrzymane w kolorze drewna bukowego. Elektryczna regulacja 
w łóżku pielęgnacyjnym PB 325 jest realizowana przy pomocy łatwego w użyciu 
pilota, który jest odporny na zachlapania a jego funkcje mogą być oddzielnie 
blokowane. 

Dzięki zastosowaniu śrub szybkiego montażu oraz wstępnego montażu niektórych 
komponentów łóżko to można zmontować szybko, łatwo i bez dodatkowych 
narzędzi. 

Łóżko jest dostarczane na stelażu transportowym, na którym może być także 
przechowywane.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg 
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg 
 Ciężar całkowity: 84,4 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 216 cm
  szerokość: ok. 103 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 22 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 325 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą UE 
93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07

PB 325:  wersja standardowa 
z drewnianą barierką boczną 
i drewnianymi listwami 
sprężynującymi w leżu.
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PB 326

Stabilne łóżko rehabilitacyjne, w którym zmiana wysokości realizowana jest przez teleskopowy ruch stelaży frontowych. Dzięki swoim 
drewnianym elementom w kolorze buku oraz częściom metalowym malowanym proszkowo w kolorze srebrnym, to wysokiej jakości łóżko 
harmonijnie współgra z każdym otoczeniem.
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Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie 
siedziska istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 
4 segmenty i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto 
regulowany segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

W standardowym wykonaniu leże ma wymiary 90×200 cm. Zamiast listew 
sprężynujących można oczywiście wybrać metalowe wypełnienie.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj na stelażach transportowych (maksymalnie 
2 łóżka na jednej palecie). Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą 
silników elektrycznych w zakresie pomiędzy 40 a 80 cm (górna krawędź leża). 
Komponenty elektryczne wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają 
wszystkim obowiązującym normom technicznym dot. bezpieczeństwa. Komfortowe 
sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota, który posiada wysoką klasę 
szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem cieczą. Istnieje 
również możliwość pojedynczego blokowania poszczególnych funkcji łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 89,4 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 216 cm
  szerokość: ok. 104 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 22 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 326 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 326:  z opuszczonymi barierkami bocznymi

PB 326: widok z przodu

PB 326: widok z boku

PB 326:  zapakowane na stelażu 
transportowym
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PB 331

Model PB 331 to sprawdzone rozwiązanie stosowane z powodzeniem w placówkach opieki długoterminowej oraz środowisku 
domowym. Dzięki swoim drewnianym elementom w kolorze buku, zamkniętym drewnianym panelom frontowym oraz częściom 
metalowym malowanym proszkowo w kolorze srebrnym to wysokiej jakości łóżko pielęgnacyjne harmonijnie współgra z otoczeniem. 
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Na końcach barierek bocznych znajdują się sprężynujące nakładki z tworzywa 
sztucznego powodujące zmniejszanie odległości pomiędzy barierkami a frontem. 
Niwelują one możliwość przygniecenia kończyn rąk oraz nóg. Stosując 
innowacyjne rozwiązanie suwaków barierek uzyskaliśmy niższe niż zwykle ich 
położenie co zdecydowanie poprawia komfort wchodzenia i schodzenia z łóżka.

Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie 
siedziska istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 
4 segmenty i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto 
regulowany segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

W standardowym wykonaniu leże ma wymiary 90×200 cm. Zamiast listew 
sprężynujących można oczywiście wybrać metalowe wypełnienie.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj na stelażach transportowych (maksymalnie 
2 łóżka na jednej palecie).

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy 40 a 80 cm (górna krawędź leża). Komponenty elektryczne 
wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają wszystkim obowiązującym 
normom technicznym dot. bezpieczeństwa.

Komfortowe sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota który posiada 
wysoką klasę szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem 
cieczą. Istnieje również możliwość blokowania poszczególnych funkcji łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 104,8 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 215 cm
  szerokość: ok. 102 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców:  ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 22 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 331 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczeni CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 331:  widok z boku 
z opuszczoną barierką boczną

PB 331:  z barierką dzieloną (opcja)
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PB 337

Model PB 337 jest szczególnym łóżkiem pielęgnacyjnym – w przeciwieństwie do klasycznych łóżek może być bardzo nisko 
opuszczone. Pozostałe cechy odpowiadają wersji standardowej łóżka pielęgnacyjnego.
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PB 337

Łóżko PB 337 jest podobne do łóżka PB 331, ale pozwala na opuszczenie górnej 
krawędzi leża na wysokość ok. 23 cm, która zwiększa bezpieczeństwo pacjenta 
nawet przy opuszczonych barierkach bocznych. 

Także tutaj leże jest 4-częściowe i jest regulowane przy pomocy 2 pojedynczych 
silników elektrycznych. Regulacja segmentu podudzi jest wspomagana przez dwa 
zintegrowane automatyczne mechanizmy zatrzaskowe. 

W wersji standardowej leże posiada wypełnienie z drewnianych listew z regulacją 
twardości, ale opcjonalnie może mieć także wypełnienie z metalowej siatki. Leże 
ma szerokość 90 cm i długość 200 cm. 

Dostawy są realizowane na stelażach transportowych (maksymalnie 2 łóżka na 
palecie). Elementy elektroniczne są produkowane zgodnie z najnowszą wiedzą 
techniczną i są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 

Każda funkcja leża daje się indywidualnie wyłączyć lub odblokować przy 
pomocy pilota odpornego na zachlapanie.

Opcjonalnie za dopłatą: 
• Leże z metalową siatką

• Dostępne w długościach 180 cm i 220 cm

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 104,8 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 215 cm
  szerokość: ok. 102 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 8 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 337 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 337:  Łóżko w wersji leża 
z siatką metalową 
(wyposażenie opcjonalne)
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FLOORBED 2

Łóżko rehabilitacyjne z leżem opuszczanym do poziomu podłogi .
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FLOORBED 2

FloorBed 2 w położeniu najniższym

FloorBed 2  w pozycycji podniesionej 
(do 80cm)

FloorBed 2 został opracowany specjalnie dla osób z demencją i pacjentów 
z chorobą Alzheimera.

Poprzez maksymalne obniżenie lóżka w połączeniu z matą amortyzującą 
upadek, oferuje tym właśnie pacjentom dużo bezpieczeństwa. Przy mimowolnym 
opuszczeniu łóżka pielęgnacyjnego pacjent jest chroniony nawet bez krępujących 
bocznych barierek.

FloorBed 2 daje możliwość opuszczenia leża na wysokość 7,1 cm ponad podłogę.

FloorBed 2 obejmuje zakres funkcjonalny od 7,1 cm do 80 cm. 

Maksymalne obciążenie robocze wynosi 185 kg, co odpowiada maksymalnej 
wadze pacjenta 150 kg.

FloorBed 2 działa w pełni elektrycznie. Regulacja wysokości jest realizowana 
przy pomocy 2 silników umieszczonych w szczytach łóżka.

Czteroczęściowe leże jest obsługiwane przez 2 regulowane napędy umieszczone 
w leżu. Umożliwiają one elektryczną regulację zagłówka do 70° lub części 
nożnej do 44°.

FloorBed 2 nie jest standardowo wyposażony w elementy mocowania barierek 
bocznych, ale jest to dostępne, jako opcja dodatkowa.

FloorBed 2 jest dostarczany na stojaku transportowym i może być przechowywany 
w sposób oszczędzający miejsce.

Wyposażenie opcjonalne:
• Przedłużenie łóżka o 10 cm lub 20 cm

• Elementy mocowania barierek bocznych

• Pomoc do wstawania

• Pozycja Trendelenburga 15°

• Inne kolory drewna dostępne na życzenie

 Bezpieczne obciążenie robocze: 185,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 150,0 kg
 Ciężar całkowity: 93,2 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 223 cm
  szerokość: ok. 94 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 44°

FloorBed 2 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.
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PB 521 II

PB 521 II to produkt najnowszej techniki w dziedzinie łóżek regulowanych. Nasz stelaż łóżkowy może zostać połączony z każdą 
ramą łóżek mieszkalnych. To rozwiązanie łączy zalety łóżek rehabilitacyjnych z możliwością dopasowania ram łóżek mieszkalnych 
zgodnie z Państwa gustem. PB 521 II jest bardzo stabilne ponieważ stoi na swoich nóżkach.
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W modelu PB 521 II można zamontować składane metalowe barierki, które 
stanowią optymalną ochronę przed przypadkowym wypadnięciem.

Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie 
siedziska istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 
4 segmenty i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto 
regulowany segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

W standardowym wykonaniu leże ma wymiary 90×190cm i stosowane powinno 
być do łóżka mieszkalnego o wymiarach 100×200cm. Naturalnie za dopłatą 
dostępne są inne wymiary leża. Ze względów wytrzymałościowych, leża 
o szerokości powyżej 100 cm są wypełniane siatką metalową.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj w opakowaniu kartonowym na palecie. 
Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy 35,5 a 76,5 cm. 

Komponenty elektryczne wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają 
wszystkim obowiązującym normom technicznym dot. bezpieczeństwa. Komfortowe 
sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota który posiada wysoką klasę 
szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem cieczą. Istnieje 
również możliwość blokowania poszczególnych funkcji łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 200,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 165,0 kg 
 Ciężar całkowity: 83,2 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 190 cm
  szerokość: ok. 90 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 13 cm

PB 521 II spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 521:  kątownik 
 mocowania ramy zewnętrznej

PB 521 II:  wersja standardowa ze stopkami 
regulowanymi i drewnianymi 
listwami sprężynującymi leża. 
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PB 526 II

Łóżko PB 526 II charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją leża i podnośnika, która wraz z ciekawie zestawioną kolorystyką metalu 
i drewna w kolorze buku, tworzy eleganckie łóżko pielęgnacyjne.
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PB 526 II
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Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie siedziska 
istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 4 segmenty 
i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie a ponadto regulowany 
segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe. W standardowym wykonaniu 
leże ma wymiary 90×200 cm. Zamiast listew sprężynujących można oczywiście 
wybrać metalowe wypełnienie.

Naturalnie za dopłatą dostępne są inne wymiary leża. Ze względów 
wytrzymałościowych, leża o szerokości powyżej 100 cm są wypełniane siatką 
metalową.

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych w 
zakresie pomiędzy 39 a 80 cm (górna krawędź leża).

Komponenty elektryczne wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają 
wszystkim obowiązującym normom technicznym dot. bezpieczeństwa. Komfortowe 
sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota który posiada wysoką klasę 
szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem cieczą. Istnieje 
również możliwość blokowania poszczególnych funkcji łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj w opakowaniu kartonowym na palecie.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 112,8 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 207 cm
  szerokość: ok. 102 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 16,5 cm
 Kółka jezdne: 100 mm w standardzie z hamulcem

PB 526 II spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 526:  mocowanie barierki bocznej

PB 526 II –  wersja z wyposażeniem 
opcjonalnym: z frontem typu 
535 oraz z dzieloną barierką 
i osłoną boczną po jednej 
stronie.

PB 526 II –  wersja standardowa: 
drewniane barierki, 
leże z listwami drewnianymi.
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PB 532

Nasze łóżko PB 532 składa się ze sprawdzonego stelaża łóżkowego PB 521 II 
oraz wysokiej jakości obudowy stojącej na masywnych drewnianych nogach.

Antik Szary Mocca Natur

Schlamm Czarny Biały
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PB 532
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Łóżko PB 532 odpowiada najwyższym wymogom i przekształca państwa 
sypialnię w miejsce spokoju i odprężenia.

Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie 
siedziska istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 
4 segmenty i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie a ponadto 
regulowany segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy ok. 35,5 a 76,5 cm.

Komponenty elektryczne wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają 
wszystkim obowiązującym normom technicznym dot. bezpieczeństwa.

Komfortowe sterowanie łożka realizowane jest za pomocą pilota który posiada 
wysoką klasę szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem 
cieczą. Istnieje również możliwość pojedynczego blokowania ruchów łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj w opakowaniu kartonowym na palecie.

 Bezpieczne obciążenie robocze: 200,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 165,0 kg
 Ciężar całkowity: 132,9 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 207 cm
  szerokość: ok. 119 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 10 cm

PB 532 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

  

PB 532:  stojące na nóżkach 
z drewna pełnego

PB 532:  z uniesionym 
podnośnikiem nożycowym

PB 532: w łóżku podwójnym
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PB 533

Łóżko PB 533: elektrycznie regulowany stelaż łóżkowy z wysokiej jakości obudową drewnianą, dostępną w kilku kolorach (tu kolor 
opcjonalny: orzech).
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PB 533

P
B

 5
3

3

Nasze łóżko PB 533 zachwyca ponadczasowym wzornictwem. Wysokiej 
jakości obudowa drewniana dostępna jest w wielu kolorach. Jej wkład stanowi 
elektrycznie regulowany stelaż łóżkowy PB 521 II.

Pozwala to na regulacją wysokości powierzchni do leżenia, z ok. 39 cm do około 
80 cm, i umożliwia łatwe wchodzenie i schodzenie z łóżka.

Standardowa szerokość łóżka wynosi 90 cm, a długość 200 cm. Leże jest 
4-częściowe, segment podparcia pleców i segment podparcia ud jest regulowany 
przez 2 silniki elektryczne. 

Dodatkowo mogą być zamontowane składane barierki boczne.

Opcjonalnie za dopłatą: 
Różne rozmiary i kolory obudowy. 

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 108,7 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 207 cm
  szerokość: ok. 111 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 13,5 cm

PB 533 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 533:  składana barierka boczna. 
Okleina w kolorze buku 
(kolor standardowy)

PB 533:  kolor standardowy buk, szafka Rubens 1 (opcja)
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PB 533 DB

PB 533 DB: komfortowe łóżko podwójne dla osób starszych.
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PB 533 DB

 Bezpieczne obciążenie robocze: 330,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 140,0 kg
 Ciężar całkowity: 203,2 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 207 cm
  szerokość: ok. 185 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°

PB 533 DB spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.
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Urokliwe, wygodne łóżko podwójne dla osób starszych zostało wyposażone 
w udogodnienia ułatwiające życie codzienne. PB 533 DB przekonuje wysokiej 
jakości materiałami i szeroką gamą opcji.

Nasze podwójne łóżko PB 533 DB zapewnia Tobie i Twojemu partnerowi wszystkie 
zalety nowoczesnego łóżka pielęgnacyjnego. W pełni regulowane elektrycznie 
PB 533 DB daje Tobie i Twojemu partnerowi możliwość indywidualnego 
dopasowywania poszczególnych obszarów łóżka do aktualnych potrzeb.

Niska wysokość dostępu 35,5 cm i maksymalna regulacja wysokości do 76,5 cm 
to tylko jedna z opcji ułatwiających codzienne życie.

PB 533 DB ma 2 oddzielne, 4-częściowe obszary leżenia, w których sekcja 
głowy/pleców oraz sekcja stóp są indywidualnie regulowane. Funkcje te można 
aktywować za pomocą odpowiedniego pilota.

Regulacja wysokości (35,5 cm do 76,5 cm) jest realizowana przez dwa działające 
synchroniczne silniki, które są uruchamiane za pomocą jednego z dwóch pilotów.

Łóżko PB 533 DB jest dostępna w trzech szerokościach: 180 cm (2×90 cm, 
szerokość standardowa), opcjonalnie za dopłatą 160 cm (2×80 cm) i 200 cm 
(2×100 cm) i może być zamawiane w długościach 200 cm (długość standardowa) 
oraz 220 cm, za dodatkową opłatą.

Dostępne dekory drewna: buk R5111 (standard); za dopłatą: orzech R3704, klon 
R5703, wiśnia R4991, akacja R5052 i Nabucco R3144L.

Maksymalne obciążenie na jedną stronę łóżka wynosi 165 kg.

Istnieje możliwość wyposażenia łóżka w składane barierki boczne lub 
późniejszego doposażenia łóżka w takie barierki.

533 DB w pozycji niskiej

533 DB w pozycji podniesionej
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PB 536

Nasze łóżko pielęgnacyjne PB 536 – nadaje się do użytku w profesjonalnych domach opieki, jak również w środowisku domowym. 
(Na zdjęciu PB536 z opcjonalnymi dzielonymi barierkami i osłonami bocznymi. Kolor standardowy buk. Szafka nocna Rubens 2 
(opcja).

Łóżko PB 536 z frontem typ 531
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Nasze nowe łóżko PB 536 dzięki swojej optyce oraz wielofunkcyjności jest idealne 
do codziennej pracy w placówkach opiekuńczych, jak również w obszarze 
prywatnej opieki domowej. 

PB 536 wyposażony jest w osłonięte koła jezdne oraz osiowy hamulec ułatwiający 
pracę personelu. 

Eleganckie panele frontowe z obramowaniem z masywnego drewna nadają 
modelowi PB 536 charakterystyczny wygląd. 

Łóżko PB 536 można wyposażyć w drewniane barierki boczne lub opcjonalnie 
w barierki dzielone.

W standardowym wykonaniu łóżka PB 536 4-częściowa powierzchnia leża ma 
wymiary 90×200 cm i wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie 
siedziska istnieje możliwość regulacji twardości listew. Przy pomocy łatwego 
w użyciu ręcznego pilota, można regulować segmenty podparcia pleców 
i podparcia ud. Regulacja ta odbywa się z wykorzystaniem 2 silników elektrycznych 
leża. Równolegle segment podparcia podudzi jest wspierany przez 2 oddzielne 
mechanizmy zapadkowe. Za pomocą pilota można też regulować bezstopniowo 
wysokość łóżka w przedziale od ok. 39 cm do ok. 80 cm, mierzoną od górnej 
krawędzi leża do podłogi. 

Dostępne są na życzenie także panele frontowe typu 531 lub 526. 

Opcjonalnie za dopłatą:
• dzielone barierki boczne

• różne kolory oklein

 Bezpieczne obciążenie robocze: 200,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 160,0 kg
 Ciężar całkowity: 131,1 kg
 Wymiary zewnętrzne Długość ok. 207 cm
  Szerokość ok. 106 cm
 Rückenlehnen Verstellung: ok. 70°
 Oberschenkel Verstellung: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem: ok. 15,5 cm
 Kółka jezdne: 50 mm

PB 536 spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 536:  ze standardową barierką 
po jednej stronie i opcjonalną 
barierką dzieloną po drugiej stronie
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PB 636 IV

Łóżko pielęgnacyjne PB 636 IV posiada nowoczesną konstrukcję leża i atrakcyjny wygląd, dzięki czemu harmonijnie wpisuje 
się w otoczenie. Bardzo istotną funkcją tego łóżka jest regulacja wysokości. PB 636 IV można opuścić do wysokości ok. 29 cm 
nad podłogę i w ten sposób jest ono bardzo bezpieczne dla pacjenta nawet przy opuszczonych barierkach. W szczególnych 
przypadkach tak niska pozycja leża pozwala osobie niepełnosprawnej wyjść z łóżka bez pomocy opiekuna oraz chroni przed 
większymi zranieniami, gdyby pacjent wypadł z łóżka, gdy barierki boczne są opuszczone.
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PB 636 IV
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W standardowym wykonaniu łóżka PB 636 IV powierzchnia leża ma wymiary 
90×200 cm i wypełniona jest listwami sprężynującymi. W segmencie siedziska 
istnieje możliwość regulacji twardości listew. Leże podzielone jest na 4 segmenty 
i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto regulowany 
segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy 29 a 72 cm cm (górna krawędź leża). Komponenty 
elektryczne wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają wszystkim 
obowiązującym normom technicznym dot. bezpieczeństwa.

Komfortowe sterowanie łożka realizowane jest za pomocą pilota który posiada 
wysoką klasę szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem 
cieczą. Istnieje również możliwość pojedynczego blokowania ruchów łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj na paletach transportowych.

PB 636 IV:   z opuszczonymi 
barierkami bocznymi

PB 636 IV:  z barierką dzieloną (opcja)

 Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg
 Ciężar całkowity: 124,1 kg
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 207 cm
  szerokość: ok. 106 cm
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem:  ok. 13 cm
 Kółka jezdne: 100 mm

PB 636 IV spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.
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PB 735 – nowoczesne łóżko pielęgnacyjne.

PB 735 & PB 736
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 Bezpieczne obciążenie robocze: 220,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 180,0 kg
 Ciężar całkowity: 143,0 kg (PB 735), (140,4 kg – PB 736) 
 Wymiary zewnętrzne długość: ok. 206 cm
  szerokość: ok. 106 cm, (PB 736 – 107 cm)
 Regulacja segmentu oparcia pleców: ok. 70°
 Regulacja segmentu oparcia podudzi: ok. 20°
 Prześwit pod łóżkiem:  ok. 15 cm

PB 735 (PB 736) spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.

PB 735:  z ciągłymi drewnianymi barierkami 
bocznymi

PB 735:  w pozycji Trendelenburga

PB 736:  z dzielonymi barierkami bocznymi 
i osłoną kół jezdnych

PB 736:   w pozycji Trendelenburga 

PB 735 & PB 736
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Nowoczesne łóżko pielęgnacyjne PB 735 przeznaczone jest przede wszystkim 
do użytku w placówkach opiekuńczych, ale spełnia także wszystkie wymagania 
dotyczące opieki domowej.

Modułowa konstrukcja łóżka pielęgnacyjnego PB 735 umożliwia zestawienie go 
według indywidualnych potrzeb.

W podstawowym wyposażeniu PB 735 posiada ciągłe drewniane barierki 
boczne, regulację Trendelenburga i Anti-Trendelenburga, regulację wysokości 
31do 81 cm (górna krawędź leża) z zaprogramowanym punktem zatrzymania na 
optymalnej wysokości pośredniej, koła jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 
100 mm, leże 90×200 cm z wypełnieniem siatką metalową, siłowniki o dużej 
prędkości przesuwu, wysięgnik, maksymalne obciążenie robocze 220 kg, dekor 
drewno bukowe.

Opcjonalnie za dodatkową opłatą 
PB 735 można również wyposażyć w:

• zintegrowane przedłużenie leża o 20 cm,

• komfortowe wypełnienie leża z tworzywa sztucznego,

• koła lekko bieżne 125 mm,

• osłony kół jezdnych 

• centralną blokada kół

• funkcję auto-rewers materaca,

• dzielone barierki boczne 

• odbojnik ścienny

• różne kolory dekorów

• różne formy frontów łóżek.
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PB X4 & XX4

To wysokiej jakości łóżko pielęgnacyjne znajduje zastosowanie w przypadku pacjentów o większej wadze ciała lub tam, gdzie nie 
można zrezygnować z cięższego materaca. Wzmocnione profile stalowe oraz dostosowane do dużych obciążeń napędy pozwalają 
na bezpieczne korzystanie z tego łóżka przez osoby o wadze do 300 kg.
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Łóżka z serii PB X dostosowane do dużych obciążeń występują w 2 wariantach:

– PB X4 – maksymalna waga użytkownika do 200 kg

– PB XX4 – maksymalna waga użytkownika do 300 kg 

Powierzchnia leża wypełniona jest siatką metalową. Leże podzielone jest na 
4 segmenty i posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie, a ponadto 
regulowany segment podudzia poprzez mechanizmy zapadkowe.

Zmiana wysokości leża realizowana jest za pomocą silników elektrycznych 
w zakresie pomiędzy 40 a 80 cm (górna krawędź leża). Komponenty elektryczne 
wykonane są wg najnowszej wiedzy i odpowiadają wszystkim obowiązującym 
normom technicznym dot. bezpieczeństwa.

Komfortowe sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota, który posiada 
wysoką klasę szczelności i jest w ten sposób zabezpieczony przed zalaniem 
cieczą. Istnieje również możliwość pojedynczego blokowania ruchów łóżka.

Wysięgnik do podnoszenia się wraz uchwytem można obciążać do 80 kg. W celu 
wzmocnienia jest on wyposażony w dodatkową rurę wewnętrzną.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj w opakowaniu kartonowym.

PB XX4
 Bezpieczne obciążenie robocze: 350,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 300,0 kg
 Ciężar całkowity: 161,6 kg
 Wymiary zewnętrzne: długość ok. 207 cm
 Szerokość ok. 132 cm
 Prześwit pod łóżkiem:  ok. 16,5 cm

PB X4
 Bezpieczne obciążenie robocze: 250,0 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 200,0 kg
 Ciężar całkowity: 155,6 kg
 Wymiary zewnętrzne: długość ok. 207 cm
 Szerokość ok. 132 cm
 Prześwit pod łóżkiem:  ok. 16,5 cm

PB X4

PB XX4

PB X4 & XX4

PB X4 (PB XX4) spełnia oczywiście wszystkie istotne normy i jest zgodne z dyrektywą 
UE 93/42/EEC o wyrobach medycznych, posiada również oznaczenie CE.
Podstawowa norma: PN-EN 60601-2-52:2010 + A1:2015-07.
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INFORMACJE TECHNICZNE

Produkt PB 321 PB 325 PB 326 PB 331 PB 337 FloorBed 2 PB 521 II PB 526 II

Obciążenie [kg]

Ciężar użytkownika 135 135 135 135 135 150 165 135

Bezpieczne obciążenie robocze 175 175 175 175 175 185 200 175

Wysięgnik 80 80 80 80 80 75 80 80

Wymiary [cm]

Zewnętrzne łóżka [szer. × dł.] ok. 101 × 216 ok. 103 × 216 ok. 104 × 216 ok. 102 × 215 ok. 102 × 215 ok. 93,5 × 228,5 ok. 90 × 190 ok. 102 × 207

Leże [szer. × dł.] 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 190 90 × 200

Prześwit pod łóżkiem ok. 22,0 ok. 22,0 ok. 22,0 ok. 22,0 ok. 8,0 --- ok. 13,5 ok. 16,5

Regulacja [cm]

Wysokości [cm] ok. 40,0 ÷ 80,0 ok. 40,0 ÷ 80,0 ok. 40,0 ÷ 80,0 ok. 40,0 ÷ 80,0 ok. 23,0 ÷ 63,0 ok. 7,1 ÷ 80,0 ok. 35,5 ÷ 76,5 39,0 ÷ 80,0

Kątowa – segment oparcia pleców ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70

Kątowa – segment oparcia ud ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 44 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32

Kątowa – segment opacia podudzi ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20

Materac

Wymiary
[wys.×szer.×dł.] [cm]

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200 10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

Gęstość pianki (objętościowa) 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3

System napędowy

Jednostka napędowa podnośnika Linak LA 27  Linak LA 27  Linak LA 27  Linak LA 27  Linak LA 27  Dewert Megamat MCZ Linak LA 27  Linak LA 27  

Jednostka napędowa leża Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Megamat XSZ Linak LA 27 Linak LA 27

Pilot HL 74 HL 74 HL 74 HL 74 HL 74 Dewert IPPROX / SE+ HL 74 HL 74

Jednostka sterująca Linak CB6 Linak CB6 Linak CB6 Linak CB6 Linak CB6 Dewert MCL III Linak CB6 Linak CB6

Parametry zasilania 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 100-240V, 50/60 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz

Czas pracy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy

Stopień ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Klasa bezpieczeństwa II II II II II II II II

Poziom hałasu < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 60 dB < 65 dB < 65 dB

Ciężar [kg]

Całkowity 95,9 84,4 89,4 104,8 104,8 93,2 81,7 112,8

Leże (cz. głowy) 20,3 16,5 17,0 17,0 17,0 23 20,0 20,0

Leże (cz. nóg) 18,0 16,3 16,6 16,6 16,6 17,2 18,5 20,0

Panel frontowy (1) 16,5 15,7 17,2 24,9 24,9 26,5 --- 9,2

Podnośnik nożycowy z napędem --- --- --- --- --- --- 33,0 33,0

Napęd leża (1) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5

Pilot / jednostka sterująca 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6 0,3 / 1,5 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6

Barierki boczne (zestaw) 14,4 10,0 11,2 11,2 11,2 --- --- 11,2

Obudowa --- --- --- --- --- --- --- ---

Wysięgnik 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 --- 5,3 5,3

Warunki pracy

Temperatura [°C] +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40

Wilgotność [%] 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75

Warunki magazynowania

Temperatura [°C] +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 -20 ÷ +50 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45

Wilgotność [%] 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75
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INFORMACJE TECHNICZNE

Produkt
PB 532 ze 

stelażem łóżkowym 
PB 521 II

PB 533 ze 
stelażem łóżkowym 

PB 521 II

PB 533 DB ze 
stelażem łóżkowym

PB 521 II
PB 536 PB 636 IV

PB 735
PB 736

PX X4 PB XX4

Obciążenie [kg]

Ciężar użytkownika 165 135 140 160 135 180 200 300

Bezpieczne obciążenie robocze 200 175 330 200 175 220 250 350

Wysięgnik 80 80 80 80 80 80 80 80

Wymiary [cm]

Zewnętrzne łóżka [szer. × dł.] ok. 119 × 207 ok. 111 × 207 ok. 185 × 207 ok. 106 × 207 ok. 106 × 207 ok. 106 × 206 ok. 132 × 207 ok. 132 × 207

Leże [szer. × dł.] 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 90 × 200 120 × 200 120 × 200

Prześwit pod łóżkiem ok. 10,0 ok. 16,5 ok. 13,5 ok. 15,5 ok. 13,0 ok. 15,0 ok. 16,5 ok. 16,5

Regulacja [cm]

Wysokości [cm] ok. 35,5 ÷ 76,5 ok. 39,0 ÷ 80,0 ok. 35,5 ÷ 76,5 ok. 39,0 ÷ 80,0 ok. 29,0 ÷ 72,0 ok. 31,0 ÷ 81,0 ok. 40,0 ÷ 80,0 ok. 40,0 ÷ 80,0

Kątowa – segment oparcia pleców ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70 ok. 0 ÷ 70

Kątowa – segment oparcia ud ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32 ok. 0 ÷ 32

Kątowa – segment opacia podudzi ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20 ok. 0 ÷ 20

Materac

Wymiary
[wys.×szer.×dł.] [cm]

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

2× (10 × 80 × 200)
2× (12 × 80 × 200)

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

20 × 90 × 200
10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

10 × 90 × 200
12 × 90 × 200

Gęstość pianki (objętościowa) 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3 35 ÷ 50 kg/m3

System napędowy

Jednostka napędowa podnośnika Linak LA 27  Linak LA 27  Linak LA 40 Linak LA 40  Linak LA 40  Linak LA 40 Linak LA34 Linak LA34

Jednostka napędowa leża Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA 27 Linak LA27 Linak LA27

Pilot HL 74 HL 74 HL 74 HL 74 HL 74 HL 754 HL 74 HL 74

Jednostka sterująca Linak CB6 Linak CB6 Linak C041, C061 Linak CA40 Linak CA40 Linak CO61 Linak CB6S Linak CB6S

Parametry zasilania 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz

Czas pracy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy
2 min. pracy 

18 min. przerwy

Stopień ochrony IP X4 IP X4 IP X6 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Klasa bezpieczeństwa II II II II II II II II

Poziom hałasu < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB < 65 dB

Ciężar [kg]

Całkowity 136,2 112,0 203,2 131,1 124,1 143,0 (140,4 PB 736) 155,6 161,6

Leże (cz. głowy) 20,0 20,0 20 20,0 19,4
50,2

29,0 29,0

Leże (cz. nóg) 20,0 20,0 20 20,0 19,2 28,0 28,0

Panel frontowy (1) --- --- --- 9,8 10,8 10,5 (11,1/4,4 PB 736) 13,0 13,0

Podnośnik nożycowy z napędem 33,0 33,0 33 41,3 34,1 41,0 50,0 56,0

Napęd leża (1) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8/1,5 1,5 1,5

Pilot / jednostka sterująca 0,3 / 1,6 0,3 / 1,6 03 / 0,5 0,3 / 0,5 0,3 / 0,5 0,3 / 0,9 0,3 / 1,8 0,3 / 1,8

Barierki boczne (zestaw) --- --- --- 11,2 11,2 17,2 (25,4 PB 736) 11,2 11,2

Obudowa 53,0 28,8 39,0 --- --- --- --- ---

Wysięgnik 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 --- 5,3 5,3

Warunki pracy

Temperatura [°C] +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40 +10 ÷ +40

Wilgotność [%] 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75

Warunki magazynowania

Temperatura [°C] +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45 +5 ÷ +45

Wilgotność [%] 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75 30 ÷ 75
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Rubens 1

Szafka przyłóżkowa RUBENS 1 z wysuwanym blatem bocznym przeznaczona jest 
do wyposażenia sal w placówkach opieki długoterminowej jak i w domu.

Konstrukcja szafki przyłóżkowej RUBENS 1 wykonana jest z płyty meblowej i 
charakteryzuje się dużą stabilnością, jakością i estetyką wykonania.

Szafka przyłóżkowa RUBENS 7 stanowi doskonałe doposażenie łóżek 
rehabilitacyjnych w placówkach opieki długoterminowej jak i w domu. 

Rubens 2

Szafka Rubens 2 seryjnie dostarczana jest w okleinie bukowej i dzięki temu 
harmonijnie dopasowuje się do serii naszych łóżek pielęgnacyjnych.

Oprócz szuflady wysuwanej po obu stronach i otwartej półki, stolik posiada także 
zamykaną przestrzeń podzieloną na dwa poziomy.

Rubens 2 posiada zmienną regulację wysokości płyty roboczej oraz regulację kąta 
jej pochylenia. Zmienna regulacja wysokości wspierana jest poprzez sprężynę 
gazową powodującą łatwość unoszenia i opuszczania płyty roboczej.

• Za dopłatą Rubens 1 i 2 dostępne są naturalnie w innych kolorach.

Rubens 1

Rubens 7

Rubens 2:  z wysuniętą i pochyloną 
płytą roboczą

SZAFKI I STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE
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Rubens 3

Stolik Rubens 3 seryjnie dostarczany jest w okleinie bukowej i dzięki temu 
harmonijnie dopasowuje się do serii naszych łóżek pielęgnacyjnych.

Regulacji wysokości od 72 cm do 102 cm można dokonać jedną ręką bez użycia 
siły.

Blat stolika posiada również 5 stopniową regulację kąta pochylenia. Dzielona 
powierzchnia płyty roboczej umożliwia Państwu np. postawienie na jednej stronie 
np. filiżanki herbaty – ta część nie posiada regulacji a z drugiej strony czytanie 
książki w wygodnej pozycji.

Stolik Rubens 3 posiada 2 rolki z hamulcem postojowym oraz 2 rolki bez hamulca.

Łączna powierzchnia robocza ma wielkość (szerokość/długość) 90 cm x 45 cm.

Regulowany obszar ma powierzchnię od (szerokość/długość) 62 cm x 45 cm.

Rubens 9:

Stolik Rubens 9 posiada 7-stopniową regulację kąta pochylenia blatu, co sprawia, 
że możliwe jest korzystanie z niego po obu stronach łóżka. Kąt nachylenia wynosi 
od 0° do ok. 45°.

Blat o wymiarach 40,0 × 80,0 cm posiada 6-stopniową regulację wysokości 
w zakresie ok. 79,0÷113,5 cm. 

Rubens 3

Rubens 9
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Barierki boczne – warianty

Dzielona barierka boczna z osłoną boczną

Drewniana barierka boczna 

Składana metalowa barierka boczna Składana metalowa barierka boczna z poręczą drewnianą

Dzielona barierka boczna zawieszana

Metalowa barierka boczna
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Panele frontowe i kolorystyka

Typ 526, Kod: B1

Typ 531, Kod: B4

Typ 535, Kod: B15

Kolorystyka

Orzech, 
Kod: C8

Nabucco, 
Kod: C4

Dąb, 
Kod: C7

Wiśnia, 
Kod: C3

Akacja, 
Kod: C6

Buk ciemny, 
Kod: C1

Buk jasny, 
Kod: C2

Klon, 
Kod: C5

Typ 531 GEP

Kunstleder

CremeSchlam

BrownWhite Black
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Wypełnienie leża z metalowymi paskami blach 
– Kod P

Wypełnienie leża z siatką metalową 
– Kod S1

Wypełnienie leża z drewnianymi listwami sprężynującymi 
– Kod I

Wypełnienie leża z siatką metalową 
– Kod S

Leża
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Uchwyt trójkątny do wysięgnika 
z automatycznym zwijaczem taśmy

Wieszak do wysięgnika 
na płyny infuzyjne

Odbojnik ścienny 

Nadstawka na drewniane barierki boczne Osłona barierki bocznejMetalowe podwyższenie barierki bocznej

Półka nakładana na łóżko (tablet)

Pomoc do wstawania typ E

Lampka łóżkowa Roman Lampka łóżkowa Delia

Pomoc do wstawania typ H
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