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**** DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE | ADDITIONAL CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST
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Wielopłaszczyznowy zakres regulacji pozycji
pacjenta: od w pełni leżącej do siedzącej
oraz możliwość wyboru zagłówka w wersji
standardowej lub specjalistycznej. Łatwy
demontaż podłokietników.
A multidimensional range of adjustment of
the patient’s position: from fully horizontal
to sitting and the option of choosing the
headrest in a standard or specialist version.
Easy disassembly of armrests.

SANMED

wielofunkcyjny specjalistyczny fotel zabiegowy
multifunctional specialist treatment chair

SANMED to typoszereg specjalistycznych foteli medycznych, które zapewniają komfortowe warunki pracy personelowi oraz wygodę
dla pacjenta. Ten produkowany na zamówienie fotel wyposażony został w szereg udogodnień oraz opcji dodatkowych, które ułatwiają
zachowanie higieny i sterylnych warunków podczas wykonywanych zabiegów. Wszechstronne możliwości regulacji czynią z niego niezbędny element wyposażenia profesjonalnego gabinetu.

6

SANMED represents a range of specialist medical chairs which provide convenient working conditions of the staff and comfort of the
patient. This custom-made chair is equipped with a series of amenities and additional variants which facilitate the maintenance of hygiene
and sterile conditions during treatments. The versatile possibilities of adjustment make it a necessary element of a professional salon.
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Funkcja wysokiego unoszenia ułatwiająca
pracę każdemu specjaliście oraz możliwość
rozkładania do pozycji płaskiej pochylonej,
ewentualnie uzyskania efektu kołyski.
A function of high elevation facilitating the
work of every specialist and the option of
folding to flat inclined position, or possibly
obtaining a cradle effect.

Wysoki poziom higieny uzyskany
dzięki eliminacji typowych przeszyć tapicerki oraz przez automatyzację, która jednym przyciskiem
ustawia fotel w pozycji bezpiecznej
anty-Trendelenburga.
A high level of hygiene obtained
thanks to elimination of typical
stitching in upholstery and automation, which induces the anti-Trendelenburg safety position with just one
button.
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SANMED OEM

wielofunkcyjny fotel medyczny
multifunctional medical chair

Produkowane na zamówienie fotele medyczne cechujące się niezawodnymi mechanizmami działania. Wyposażone w pełne sterowanie
nożne i wykończone wysokiej jakości tapicerką zgodnie z życzeniem klienta.
8

Custom-made medical chairs offer a reliable mode of action. Equipped with full foot control and finished with top quality upholstery as
per the customer’s request.
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Fotel jest przeznaczony do specjalistycznych
zabiegów medycznych, posiada euroszynę
umożliwiającą montaż takich akcesoriów jak
np. wieszak na kroplówkę. Spełnia restrykcyjne
normy medyczne.
The chair is dedicated for specialist medical
treatments, it is equipped with an euro rail
allowing for assembly of such accessories like a
drip hanger. It meets restrictive medical standards.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

60 × 65 – 90 × 195 cm
60 × 65 – 90 × 195 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. pondóżka
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest
1 FUNCTION: 1. 180° rotation
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SANMED GIN

wielofunkcyjny fotel ginekologiczny
multifunctional gynecological chair

Wielofunkcyjny specjalistyczny fotel SANMED GIN powstał z myślą o gabinetach ginekologicznych, w tym również ginekologii estetycznej. Fotel
dzięki wielu opcjom konfiguracji daje możiwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, a euroszyny pozwalają na dodtkową jego rozbudowę.
10

The multifunctional, specialist SANMED GIN chair was designed for gynecological rooms, including aesthetic gynecology. Thanks to many
configuration options, the chair can be adjusted to individual needs, and the euro rails allow for its additional expansion.

Starannie wyprofilowana tapicerka zapewniająca
ergonomiczny kszta Regulowane podpórki ginekologiczne, wycięcie w siedzisku oraz składana
miska w standardzie. łt materaca, dopasowany do
anatomii ciała.
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Adjustable gynecological supports, seat cut-out and
foldable bowl as standard.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje : GIN
motors & functions: GIN

60 × 65 – 90 × 195 cm
60 × 65 – 90 × 195 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska,
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
1 FUNCTION: 1. manual footrest adjustmout
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Elektryczna regulacja z zachowaniem
wymogów higienicznych bez użycia rąk
z możliwością wysokiego unoszenia do
pozycji horyzontalnej.
Electric adjustment in accordance with
hygiene requirements handsfree use with
the option of high elevation to horizontal
position.

Możliwość zastosowania częściowego
podgrzewania materaca oraz poduszki powietrznej podpierającej odcinek
lędźwiowy.
The option of using partial heating of
the mattress and airbag supporting the
lower back.

SANMED LUX

wielofunkcyjny fotel zabiegowy
multifunctional treatment chair

Maksymalna sterylność w trakcie zabiegów — fotel wyposażony w pełne sterowanie nożne i możliwość obrotu o 180°. Dostosowany do
wykonywania zabiegów medycznych dzięki euroszynie i możliwościom mocowania dodatkowych akcesoriów medycznych.
12

Maximum sterility during treatments — the chair is equipped with foot control and the option of turnover by 180 degrees. Adjusted to
performed medical treatments thanks to the use of the euro rail and the options of fitting additional medical accessories.
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Przywracanie do pozycji bezpiecznej anty-Trendelenburga za pomocą jednego przycisku
oraz ergonomiczny kształt oparcia.
Returning to anti-Trendelenburg safety position
with one button and ergonomic shape of the
headrest.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery

60 × 65 – 90 × 195 cm
60 × 65 – 90 × 195 cm
max. 75 kg
max. 75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje : LUX
motors & functions: LUX

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests

motory i funkcje : LUX PLUS

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests
1 FUNCTION: 1. 180° rotation

motors & functions: LUX PLUS
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SANMED BASIC

wielofunkcyjny fotel zabiegowy
multifunctional treatment chair

Regulowany elektrycznie fotel medyczny z możliwością wyboru specjalistycznej tapicerki kosmetycznej lub gładkiego medycznego skaju.
Fotel posiada dodatkowe funkcje częściowego podgrzewania materaca oraz regulowanego podparcia odcinka lędźwiowego.
14

Electrically adjustable medical chair with the option of choosing specialized medical upholstery or smooth medical skai. The chair is
equipped with an additional function of partial heating of the mattress and an adjustable spine supporter in the lower back.
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Tapicerowany gładkim medycznym
skajem lub specjalistyczną miękką
tapicerką dedykowaną dla łóżek
kosmetycznych.
Upholstered with smooth medical
leatherette or specialist soft upholstery
dedicated to cosmetic beds.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery

60 × 65 – 90 × 195 cm
60 × 65 – 90 × 195 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje : BASIC ECONOMY
motors & functions: BASIC ECONOMY

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest

motory i funkcje : BASIC
motors & functions: BASIC

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest

motory i funkcje : BASIC PLUS

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest
1 FUNCTION: 1. 180° rotation

motors & functions: BASIC PLUS
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Możliwość szerokiej konfiguracji fotela adekwatnie do potrzeb w docelowym miejscu
przeznaczenia.
An option of wide configuration of the chair
according to needs in the final destination.

EDEN

wielofunkcyjny specjalistyczny fotel zabiegowy
multifunctional specialist treatment chair

Do wyboru bezszwowa gładka tapicerka medyczna lub specjalistyczna kosmetyczna. Fotele z płynną regulacją wertykalną, możliwością regulacji oparcia oraz rozchylania podnóżków na boki. Przeznaczony m.in. do zabiegów podologicznych.
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A seamless smooth medical or specialist cosmetic upholstery to choose from. Chairs with smooth vertical adjustment, option of backrest
adjustment as well as spreading of footrest to the side. Dedicated to, among others, podologic treatments.
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Fotel z funkcją wysokiego unoszenia i możliwością zmiany pozycji o 180 stopni.
Chair equipped with the function of high
elevation and the option of change of
position by 180 degrees.

Fotel przeznaczony do zabiegów medycznych i kosmetologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem pielęgnacji stóp.
A chair dedicated to medical and cosmetic
treatments with particular emphasis on foot
care.
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EDEN LUX

wielofunkcyjny fotel podologiczny
multifunctional pedicure chair

Wielofunkcyjny fotel obsługiwany za pomocą sterowania nożnego. Wygodna obsługa dzięki odrębnie sterowanym podnóżkom. Opcja
montażu euroszyny gwarantującej możliwość skorzystania z podpórek ginekologicznych.
18

A multifunctional chair steered with foot control. Comfortable use thanks to a separate control of footrest. Possible assembly of the euro rail
guarantees the option of using gynecological rests.
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Płynna regulacja ruchu i podparcia odcinka
lędźwiowego.
Smooth adjustment of movement and an
adjustable spine supporter in the lower back.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

56 × 65 – 95 × 195 cm
56 × 65 – 95 × 195 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests
1 FUNCTION: 1. 180° rotation
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EDEN BASIC

wielofunkcyjny fotel podologiczny
multifunctional pedicure chair

Fotel wielofunkcyjny do pedicure z rozchylanymi podnóżkami, możliwością demontażu podłokietników i podnóżków. Zapewnia płynne
przenoszenie pozycji góra-dół dzięki regulacji elektrycznej.
20

A multifunctional pedicure chair with spread footrest, as well as the option of armrest and footrest disassembly. It ensures smooth movement
of up-down position thanks to electric motors & functions.
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Funkcja wysokiego unoszenia z możliwością
obrotu o 180 stopni w każdą stronę oraz
opcja sterowania nożnego.
A function of high elevation with the possibility of 180 degree turnover to each side and
option of foot control.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje: BASIC
motors & functions: BASIC
motory i funkcje: BASIC PLUS
motors & functions: BASIC PLUS

56 × 65 – 95 × 195 cm
56 × 65 – 95 × 195 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
2 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
2 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable
3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
3 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie., 3. obrotowość 180°
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
3 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable, 3. 180° rotation
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Opcje dodatkowe fotela to podgrzewanie
materaca w wydzielonym obszarze oraz
możliwość zastosowania pneumatycznej lub
elektrycznej regulacji podparcia kręgosłupa
w odcinku lędźwiowym.
The additional options of the chair include
heating of the mattress in a separated area
and the possibility of using a pneumatic or
electric spine supporter in the lower back.

ATHENA

wszechstronny fotel kosmetyczny
versatile cosmetic chair

ATHENA stanowi typoszereg foteli kosmetycznych stworzonych z najwyższej jakości materiałów i z zastosowaniem niezawodnych mechanizmów sterujących. Rodzima produkcja zapewnia możliwość szerokiej konfiguracji zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Ten największy z oferowanych foteli kosmetycznych charakteryzuje się obszernym siedziskiem i dużym zagłówkiem, zapewniającymi komfort
każdemu pacjentowi.

22

ATHENA represents a range of cosmetic chairs made of top quality materials with the use of reliable motors & functions mechanisms. Local
production ensures the option of broad configuration according to the customer’s needs. It is the largest of the offered cosmetic chairs,
characterised with a spacious seat and large headrest to ensure the comfort of every patient. A seamless smooth or soft cosmetic upholstery
to choose from.
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Podnóżki fotela regulowane oddzielnie oraz
elektrycznie regulowane położenie oparcia,
aż do pozycji płaskiej.
The chair footrests are adjusted separately
and electrically adjusted backrest up till flat
position.

Możliwość zastosowania specjalnej
miękkiej tapicerki typu soft.
The option of using a special soft
upholstery.
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ATHENA LUX

wielofunkcyjny fotel zabiegowy
multifunctional treatment chair

ATHENA LUX oferuje dwa warianty sterowania fotelem: poprzez pilota lub sterowanie nożne. W zależności od oczekiwań fotel może być
częściowo podgrzewany.
24

ATHENA LUX offers two options of chair control: via the pilot or with foot control. Depending on expectations, the chair can be
heated partially.
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Obsługa wszystkich funkcji fotela za pomocą pilota jest
bardzo intuicyjna i obejmuje (dzięki wsparciu silników
elektrycznych) zmianę wysokości i położenia siedziska,
obniżenie oparcia oraz podnoszenie podnóżków.
Control of all chair options using a pilot is very intuitive
and includes (thanks to the support of electric engines)
change in seat height and position, lowering of backrest
and elevation of footrest.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

56 × 67 – 87 × 207 cm
56 × 67 – 87 × 207 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests
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Montaż euroszyny pozwala na mocowanie
m.in. podpórek ginekologicznych lub wieszaka na kroplówkę.
The assembly of a euro rail allows for fitting
of, among others, gynaecological rests or
a drip hanger.

26
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Największy fotel w ofercie, z szerokim siedziskiem i dużym
zagłówkiem. Rozkładany do pozycji płaskiej z możliwością
funkcji podparcia odcinka lędźwiowego.
The largest chair with a spacious seat and a large headrest.
Folded to flat position with the options of using the spine
supporter of the lower back function.

Elektryczna regulacja wszystkich funkcji sterowania
położeniem fotela.
Electric motors & functions of all position steering
functions.
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ATHENA RELAX

wielofunkcyjny fotel zabiegowy
multifunctional traeatment chair

Niezwykle wygodny, szeroki fotel z możliwością elektrycznej regulacji podnóżka. Fotel może być obsługiwany za pomocą pilota
lub sterowania nożnego.
28

An extremely comfortable, board chair with the option of electric footrest motors & functions. Can be steered with a pilot or foot control.

FOTELE Z ABIEGOWE | TRE ATMENT CHAIRS

MEDICAL
PREMIUM

W naszej ofercie fotel występuje w gładkim
medycznym skaju lub w specjalistycznej
tapicerce soft, która przeznaczona jest
do leżanek kosmetycznych i cechuje się
szczególnie miękką powierzchnią.
In our offer the chair is available in smooth medical leatherette or specialist soft
upholstery dedicated to beauty beds and is
characterised by a particularly soft surface.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

56 × 67 – 87 × 207 cm
56 × 67 – 87 × 207 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest
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ATHENA BASIC

wielofunkcyjny fotel zabiegowy
multifunctional treatment chair

Wariant podstawowy w typoszeregu z możliwością wyboru tapicerki oraz pełnym sterowaniem nożnym lub za pomocą pilota. Możliwość
regulacji położenia pacjenta, aż do pozycji horyzontalnej.
30

Basic variant in the range with the option of choosing the upholstery and full foot control or via pilot. The possibility of regulating the
patient’s position up till horizontal.

FOTELE Z ABIEGOWE | TRE ATMENT CHAIRS

MEDICAL
PREMIUM

Możliwość regulacji położenia pacjenta, aż do
pozycji horyzontalnej.
The option of regulating the patient’s position up
till horizontal.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

56 × 67 – 87 × 207 cm
56 × 67 – 87 × 207 cm
75 kg
75 kg
max. 150 kg
max. 150 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja elektr. podnóżka
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically adjustable footrest
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TAPICERKI*
UPHOLSTERIES*

MOTORY I FUNKCJE
MOTORS & FUNCTIONS

RODZAJE OB
HOUSING

WERSJA
VERSION

TYPOSZEREG
TYPES

medyczna
gładka

kosmetologiczna

soft
memory
soft&memory

regulacja
elektryczna
wysokości

regulacja
elektryczna
oparcia

regulacja
manualna
oparcia

regulacja materaca w części
podudzia

regulacja
manualna
podłokietników

regulacja
manualna
podnóżków

płyta
laminowana

płyta MDF

medical

cosmetic

soft
memory
soft&memory

electrical
height
adjustment

backrest
electrically
adjustable

backrest
manually
adjustable

mattress
adjustment in the
lower leg part

manual
armrests
adjustment

footrests
manually
adjustable

laminated
board

MDF
board

LUX

**

—

—

PRINCE

RELAX
—

—

—

—

—

BASIC
—

—

LUX
—

—

**

—

SPA

**

BASIC
—

W CENIE | INCLUDED

—

ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE

* UMIESZCZENIE LOGOTYPU ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE FOR LOGO PLACING
** STEROWANIE MANUALNE | MANUAL CONTROL
*** WYMAGANA EUROSZYNA | EURO RAIL NEEDED
32

**** DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE | ADDITIONAL CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST

LEŻ ANKI Z ABIEGOWE | TREATMENT BEDS

AJE OBUDÓW
SING TYPES

F

OPCJE MEDYCZNE
MEDICAL OPTIONS

MEDICAL
PREMIUM

OPCJE DODATKOWE ****
EXTRA OPTIONS****

płyta połysk

drewno naturalne / fornir /
sklejka

euroszyny

półka ze stali
szlachetnej

wieszak na
kroplówkę

pozycja
bezpieczna
anty-Trendelenburga

sterowanie
nożne

podgrzewanie
materaca
całościowe

uchwyt na
ręcznik

wałek pod
kolana

glossy
board

solid wood /
veneer /
plywood

euro rails

stainless steel
shelf

drip
hanger

anti-Trendelenburg safety
position

foot
control

overall mattress
heating

paper
holder

knee
roller

***

***

***

***

***

***

***

***

***

—

—

—

—

—

—

—

—

półwałek pod
kręgosłup
lędźwiowy

kliny pod barki
(1 kpl. = 2 szt.)

half-spine
shoulder wedges
under the lower (1 set = 2 pcs.)
back

podgłówek

headrest
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Możliwość sterowania oparciem oraz regulowania
pozycji w części podudzia za pomocą pilota.
The option of steering the bedrest and adjusting the
position in the lower leg area via the pilot.

PRINCE

komfortowe leżanki do wszechstronnych zabiegów
comfort beds for versatile treatments

PRINCE to nowy typoszereg profesjonalnych leżanek SPA. Do dyspozycji klienta jest wygodny materac dostępny w kilku różnych wariantach tapicerki. Leżanka może mieć wiele dodatkowych rozwiązań takich, jak sterowanie nożne lub podgrzewanie materaca. Jest idealna
do masażu oraz zabiegów na twarz i ciało. Elegancka obudowa skrywa w swoim wnętrzu duży schowek, w którym możemy umieścić
prześcieradła, środki czystości i inne akcesoria.

34

PRINCE represents a series of professional SPA beds. The client can use the comfortable mattress available in several various upholstery
options. The lounger can also have many additional variants such as foot control and mattress heating. It is perfect for massage and face
and body treatments. Inside, the elegant housings hides a spacious compartment dedicated for the storage of sheets, cleaning agents and
other accessories.

LEŻ ANKI Z ABIEGOWE | TRE ATMENT BEDS

PRINCE LUX

MEDICAL
PREMIUM

leżanka zabiegowa
treatment bed

Leżanka PRINCE LUX ma możliwość pełnej regulacji elektrycznej za pomocą pilota lub poprzez sterowanie nożne (dodatkowa opcja).
W standardzie możemy zastosować, w zależności od przeznaczenia, tapicerkę medyczną, kosmetyczną lub soft
PRINCE LUX has the option of full electrical adjustment by a remote control or by foot control (additional option). As standard, we can use medical,
cosmetic or soft upholstery, depending on the purpose.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
konstrukcja
construction
motory i funkcje
motors & functions

74 × 63 – 83 × 203 cm
74 × 63 – 83 × 203 cm
150 – 200 kg
150 – 200 kg
max. 200 kg
max. 200 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood
3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment
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Zagłówek z otworem na twarz zapewnia komfort
użytkownikowi.
The headrest with a neck opening ensures the user’s
comfort during treatments.

PRINCE RELAX

leżanka zabiegowa
treatment bed

Zagłówek z otworem na twarz zapewnia komfort użytkownikowi podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Zagłębienie w zagłówku możemy zniwelować, korzystając z poduszki, która jest integralnym elementem materaca. Leżanka jest w pełni regulowana elektrycznie za
pomocą pilota, a na życzenie klienta może zostać wyposażona w sterowanie nożne.
The headrest with a neck opening ensures the user’s comfort during treatments. The recess in the headrest can be covered with a pillow
which constitutes an integral element of the mattress. The lounger is fully regulated electrically via a pilot, and at the customer’s request it
can be equipped with foot control.
wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
konstrukcja
construction
motory i funkcje
motors & functions
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74 × 63 – 83 × 203 cm
74 × 63 – 83 × 203 cm
150 – 200 kg
150 – 200 kg
max. 200 kg
max. 200 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood
3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part

LEŻ ANKI Z ABIEGOWE | TRE ATMENT BEDS

MEDICAL
PREMIUM

Komfortowe leżanki do wszechstronnych
zabiegów.
Comfort beds for versatile treatments.

PRINCE BASIC

leżanka zabiegowa
treatment bed

W wersji podstawowej zastosowano elektryczną regulację pozycji oparcia oraz wysokości położenia, co ma ułatwić pracę i poprawić
komfort wykonywanych zabiegów. Solidna podstawa może zostać wykonana na życzenie klienta w dowolnej kolorystyce.
The basic version includes electric motors & functions of the backrest position and height, which can facilitate work and improve the comfort
of treatments. The robust base can be made at the customer’s request in any colour range.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
motory i funkcje
motors & functions

74 × 63 – 83 × 203 cm
74 × 63 – 83 × 203 cm
100 kg
100 kg
max. 200 kg
max. 200 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
2 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia
2 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable
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Leżanka dzięki bardzo stabilnej konstrukcji pozwala na przeprowadzenie
wszechstronnych zabiegów. Dzięki pełnej regulacji elektrycznej mamy możliwość
odpowiedniego ułożenia materaca, podłokietników, a także unoszenia materaca
na wysokości podudzia. Dodatkowo pełny komfort termiczny możemy uzyskać
wyposażając leżankę w opcję podgrzewania materaca.
The lounger, thanks to its sturdy design, allows for the performance of versatile
treatments. Thanks to full electric motors & functions, you can properly position the
mattress, armrests as well as elevate the mattress to shank height. Thermal comfort can be obtained by equipping the lounger with a mattress heating option.

SPA

leżanka do masażu
massage bed

Leżanki SPA charakteryzują się wyjątkowo stabilną konstrukcją, zapewniającą komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa nawet przy
najbardziej intensywnych zabiegach. Przeznaczone do zabiegów relaksacyjnych oraz wyszczuplających mają wygodny szeroki i gruby
materac. Wysokiej jakości materiał obiciowy ułatwia utrzymanie czystości. Istnieje możliwość zastosowania tapicerki typu soft, która jeszcze bardziej zwiększy komfort użytkowania. Podstawa leżanki może zostać wykończona dowolnym materiałem i w różnej kolorystyce.
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SPA beds are characterised with an extremely robust design ensuring comfort of work and a sense of security even during the most intense
treatments. Dedicated to relaxation and slimming treatments, it comes with a comfortable, broad and thick mattress. The high quality
upholstered mattress facilitates the maintenance of cleanliness. There is also a possibility of using a soft upholstery, which provides an even
greater comfort of use. The base of the lounger can be finished with any material and colour range.
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MEDICAL
PREMIUM

Stabilna konstrukcja do wszystkich zabiegów
na całym ciele.
A sturdy design for all body treatments.

wymiary (cm)
dimensions (cm)
waga (kg)
weight (kg)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
konstrukcja
construction
motory i funkcje BASIC
motors & functions BASIC
motory i funkcje LUX
motors & functions LUX

78 × 61 – 90 × 205 cm
78 × 61 – 90 × 205 cm
120 kg
120 kg
max. 120 kg
max. 120 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood
2 MOTORY: 1. regulacja elektryczna wysokości, 2. regulacjaelektryczna oparcia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników
2 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment
3 MOTORY: 1. regulacja elektryczna wysokości, 2. regulacjaelektryczna oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment
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ŁÓŻKA MEDYCZNE
MEDICAL BEDS

Szeroki zakres opcji i modyfikacji.
A wide range of options and modifications

PRIME
Profesjonalne multifunkcyjne elektryczne łóżko medyczne ICU o szerokim zakresie opcji i modyfikacji.
Professional multifunctional electric medical ICU bed with a wide range of options and modifications.
40

łóżko medyczne
medical bed

ŁÓŻK A MEDYCZNE | MEDICAL BEDS

wymiary (cm)
dimensions (cm)
dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)
tapicerka
upholstery
maks. podparcie pleców / ud
maximum backrest / thigh rest
motory i funkcje
motors & functions

MEDICAL
PREMIUM

224 – 244 × 97 – 137 × 106 cm
224 – 244 × 97 – 137 × 106 cm
max. 200 kg
max. 200 kg
skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)
≥ 70° / ≥ 30°
≥ 70° / ≥ 30°
podgłówek o stałej wysokości, dzielone poręcze boczne, zintegrowany system wagowy, zdejmowana platforma materaca,
centralny system kontroli pielęgniarskiej, elementy sterujące w szynach bocznych, zamki do tablic H / F, uchwyt kasety RTG,
RKO ręczny / elektryczny, stojący podłokietnik (opcjonalnie), lampka nocna (opcjonalnie)
Constant Height Head Ends, Split Side Rails, Integrated Scales system, Removable Mattress Platform, Central Nurse Control System,
controls in the side rails, H/F Boards Locks, X-Ray Cassete Holder, Manual/Electric CPR, standing armrest (optional), night light (optional)
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Szeroki zakres opcji i modyfikacji.
A wide range of options and modifications

OPTIMUS
Profesjonalne dwufunkcyjne elektryczne łóżko medyczne ICU o szerokim zakresie opcji i modyfikacji.
Professional two functional electric medical ICU bed with a wide range of options and modifications.
42

łóżko medyczne
medical bed

ŁÓŻK A MEDYCZNE | MEDICAL BEDS

wymiary (cm)
dimensions (cm)
motory i funkcje
motors & functions

MEDICAL
PREMIUM

218 × 50 × 106 cm
218 × 50 × 106 cm
podgłówek i podnóżek z płyty HDPE, szyny boczne z HDPE z blokadą, silniki,
otwory na słupki I.V., uchwyt na kroplówkę, kółka z centralnym zamkiem
one pair of HDPE head and foot boards, HDPE side rails with damping, motors, handle control,
I. V. pole holes, drainage bag hooks, central locking castors
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Szeroki zakres opcji i modyfikacji.
A wide range of options and modifications

MAGNUS
Profesjonalne multifunkcyjne elektryczne łóżko medyczne ICU o szerokim zakresie opcji i modyfikacji.
Professional multifunctional electric medical ICU bed with a wide range of options and modifications.
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łóżko medyczne
medical bed
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wymiary (cm)
dimensions (cm)
funkcje
functions

MEDICAL
PREMIUM

218 × 49 – 81 × 106 cm
218 × 49 – 81 × 106 cm
dzielone barierki boczne, zdejmowana platforma materaca, zamki do płyty H/F, ochronne narożniki, otwory na drążek lub statyw na
kroplówkę, listwy pod materace, wskaźnik kąta nachylenia, przedłużenie łóżka, kółka z centralnym zamkiem, ręczne/elektryczne RKO
split side rails, removable mattress platform, H/F board locks, protective corner bumpres, lifting pole or infusionstand holes, mattress holders,
angle gauge, extension of the bed, castors with central locking system, manual/electric CPR
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INTIMA

łóżko porodowe
birthing bed

Profesjonalne dwufunkcyjne elektryczne łóżko medyczne o szerokim zakresie opcji i modyfikacji i rożnych wariantach wykończenia.
Professional two functional electric medical bed with a wide range of options and modifications and various finishing options.
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MEDICAL
PREMIUM

Wielofunkcyjne łózko położnicze
Multifunctional obstetric bed

Łóżko ginekologiczne
Gynecological bed

wymiary (cm)
dimensions (cm)
motory i funkcje
motors & functions

145 – 195 × 65 – 96 × 66 – 95 cm
145 – 195 × 65 – 96 × 66 – 95 cm
zagłówek ABS, barierki boczne ABS z amortyzacją, motory, podpórki nóg, uchwyty robocze, otwory na słupki I.V.,
kółka z centralnym zamkiem, materac gąbkowy pokryty skajem
ABS head board, ABS side rails with damping, motoras, leg suppotrs, labor grips, I.V. pole holes,
luxury central locking castors , sponge mattress with artificial leather cover
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