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VOZÍK S HORNÝM A ZNÍŽENÝM 
MADLOM 

S KOŠOM A NEREZ TÁCOM 

VOZÍK S HORNÝM A ZNÍŽENÝM 
MADLOM 

S DVOMI NEREZ TÁCMI 

 

 

 

Vozík malý chromovaný s horným a zníženým madlom
s dráteným košom, povlak. biely PE a nerez tácom.
                                                                     typ 160001 

Vozík malý chromovaný s horným a zníženým madlom
s dvomi nerez tácami
                                                                              typ 160002 

Vozík malý nerez s horným a zníženým madlom
s nerezovým košom a nerez tácom.
                                                                     typ 160003 

Vozík malý nerez s horným a zníženým madlom s dvomi nerez 
tácami
                                                                               typ 160004 

vozík malý                                                         vozík stredný 

                            rozmery dxšxv = 85x43x89 cm                                                       rozmery dxšxv = 89x57x89 cm 
                                     kôš: dxšxhl = 64x34x20 cm                                                            kôš: dxšxhl = 68x48x20 cm 
                                  tácka: dxšxhl = 64x34x1,5 cm                                                        tácka: dxšxhl = 68x48x1,5 cm

Vozík stredný chromovaný s horným a zníženým madlom
s dráteným košom, povlak. biely PE a nerez tácom.
                                                                       typ 160071 

Vozík stredný chromovaný s horným a zníženým madlom
s dvomi nerez tácami
                                                                               typ 160072 

Vozík stredný nerez s horným a zníženým madlom
s nerezovým košom a nerez tácom.
                                                                        typ 160073 

Vozík stredný nerez s horným a zníženým madlom s dvomi nerez 
tácami.
                                                                                 typ 160074 
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VOZÍK S HORNÝM A ZNÍŽENÝM 
MADLOM 

S KOŠOM A NEREZ TÁCOM 

VOZÍK S HORNÝM A ZNÍŽENÝM 
MADLOM 

S DVOMI NEREZ TÁCMI 

 
 

 

Vozík malý chromovaný s horným a zníženým madlom
s dráteným košom, povlak. biely PE a nerez tácom.
                                                                              typ 160001 

Vozík malý chromovaný s horným a zníženým madlom
s dvomi nerez tácami
                                                                              typ 160002 

Vozík malý nerez s horným a zníženým madlom
s nerezovým košom a nerez tácom.
                                                                             typ 160003 

Vozík malý nerez s horným a zníženým madlom s dvomi nerez 
tácami
                                                                               typ 160004 

vozík malý                                                         vozík stredný 

                            rozmery dxšxv = 85x43x89 cm                                                       rozmery dxšxv = 89x57x89 cm 
                                     kôš: dxšxhl = 64x34x20 cm                                                            kôš: dxšxhl = 68x48x20 cm 
                                  tácka: dxšxhl = 64x34x1,5 cm                                                        tácka: dxšxhl = 68x48x1,5 cm

Vozík stredný chromovaný s horným a zníženým madlom
s dráteným košom, povlak. biely PE a nerez tácom.
                                                                           typ 160071 

Vozík stredný chromovaný s horným a zníženým madlom
s dvomi nerez tácami
                                                                                 typ 160072 

Vozík stredný nerez s horným a zníženým madlom
s nerezovým košom a nerez tácom.
                                                                           typ 160073 

Vozík stredný nerez s horným a zníženým madlom s dvomi nerez 
tácami.
                                                                                   typ 160074 
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VOZÍK  BEZ MADIEL s tácom 

 

                           

Vozík malý bez madiel s dvomi nerez tácami            
rozmery:            dxšxv = 69x40x88 cm,  kostra je chromovaná
rozmery tácky:  dxšxhl = 64x34x1.5 cm
                                                                                   typ 160005       

Vozík malý s jedným zníženým madlom a dvomi nerez  tácami
rozmery:           dxšxv = 77x40x88 cm, kostra je chromovaná
rozmery tácky: dxšxhl = 64x34x1.5 cm
                                                                                        typ 160007 

Vozík malý bez madiel s dvomi nerez tácami 
rozmery:           dxšxv = 69x40x88 cm, kostra je nerezová
rozmery tácky: dxšxhl = 64x34x1.5 cm
                                                                                   typ 160006       

Vozík malý s jedným zníženým madlom a dvomi nerez tácami
rozmery:            dxšxv = 77x40x88 cm, kostra je nerezová
rozmery tácky: dxšxhl = 64x34x1.5 cm
                                                                                        typ 160008              

Vozík stredný bez madiel s dvomi nerez tácami 
rozmery:           dxšxv = 73x54x88 cm, kostra je chromovaná
rozmery tácky: dxšxhl = 68x48x1.5 cm
                                                                                   typ 160075       

Vozík stredný s jedným zníženým madlom a dvomi nerez tácami
rozmery:           dxšxv = 81x54x88 cm, kostra je chromovaná
rozmery tácky: dxšxhl = 68x48x1.5 cm
                                                                                         typ 160077             

Vozík stredný bez madiel s dvomi nerez tácmi 
rozmery:            dxšxv = 73x54x88 cm, kostra je nerezová
rozmery tácky: dxšxhl = 68x48x1.5 cm
                                                                                   typ 160076       

Vozík stredný s jedným zníženým madlom a dvomi nerez tácami 
rozmery:           dxšxv = 81x54x88 cm, kostra je nerezová
rozmery tácky:  dxšxhl = 68x48x1.5 cm
                                                                                          typ 160078            
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VOZÍK  S HORNÝMI MADLAMI s košom a tácom, resp. s dvomi košmi
 

Vozík malý s hornými madlami ,s dvomi PE košmi,                                                                                            typ  160010
Vozík malý s hornými madlami, s dvomi nerez košmi                                                                                         typ 160110
Vozík malý s hornými madlami, s PE košom a nerez tácom                                                                           typ 160020
Vozík malý s hornými madlami, s nerez. košom a tácom                                                                                typ 160114
Kostra vozíku je zhotovená z chromovaných trubiek. Rozmery: dxšxv  = 85x43x89 cm 
Košíky sú vyberateľné, povlakované PE hmotou.       Rozmery: dxšxhl = 64x34x20 cm, nosnost 30g 
Tác je nerezový, vyberateľný, zameniteľný s košom. Rozmery:  dxšxv = 64x34x1,5 cm  

Vozík stredný s hornými madlami  s dvomi nerez košmi                                                                                    typ 160082 
Vozík stredný s hornými madlami  s košom a tácom                                                                                          typ 160086  
Kostra vozíku je zhotovená z nerezu, rozmery“ 90x57x89cm. Košíky a tác sú vyberateľné, nerezové.  
Rozmery koša: dxšxv  = 68x48x20 cm                        Rozmery tácu: 68x48x1,5 cm 

Vozík stredný s hornými madlami, s PE košom  a nerezovým tácom                                                                typ 160085
Vozík stredný s hornými madlami, s dvomi PE košmi                                                                                         typ 160081
Kostra vozíku je zhotovená z chrómu, rozmery“ 90x57x89cm. Košíky sú vyberateľné, povlakované PE 
hmotou a tácom.  
Rozmery koša: dxšxv  = 68x48x20 cm                        Rozmery tácu: 68x48x1,5 cm 

Na policu s tácom je možné nasadiť odnímateľnú nerezovú ohrádku výšky 8 cm. Kolieska sú veľkosti 75 mm.

VOZÍKY JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ V BEŽNOM ALEBO ANTISTATICKOM PREVEDENÍ. 
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VOZÍK MALÝ S HORNÝMI MADLAMI 

 

 

Vozík malý 
kostra chromovaná, rozmery: dxšxv = 85x43x89 cm 
kôš: dxšxhl = 64x34x20 cm, tácka: dxšxhl = 64x34x1.5 cm, ohradka nerez: dxšxv = 68x38x8 cm�
Vozík malý s hornými madlami s dvomi nerezovými táckami
                                                                                   typ 160016

       Vozík nerez malý s hornými madlami, s dvomi nerezovými  
        táckami                                                                  typ 160116

Vozík malý s hornými madlami s dvomi nerez tácmi a 
ohradkou                                                                   typ 160018

       
          Vozík nerez malý s hornými madlami s dvomi nerez tácmi 

       a  ohradkou                                                            typ 160118

Vozík malý s hornými madlami s tromi nerez tácmi, 
ohradkou – snímateľnou a PE nádobou na odpad -10l              
                                                                                    typ 160120

       Vozík nerez malý s hornými madlami s tromi nerez tácmi,   
       ohradkou – snímateľnou a PE nádobou na odpad -10l          

                                                                                           typ 160121

Vozík stredný
rozmery: dxšxv = 90x57x89 cm, tácka: dxšxhl = 68x48x1.5 cm, ohradka nerez: dxšxv = 72x52x8 cm 

Vozík stredný s hornými madlami s dvomi nerez tácami, 
kostra chromovaná                                                   typ 160087

        Vozík stredný s hornými madlami s dvomi nerez tácami a   
         ohradkou, kostra chromovaná                           typ 160107

Vozík stredný s hornými madlami s dvomi nerez tácami, 
kostra nerezová                                                        typ 160088

         Vozík stredný s hornými madlami s dvomi nerez tácami     
         a ohradkou, kostra nerezová                              typ 160108

Vozík stredný  s hornými madlami s tromi nerez tácmi,  
 2 ohradky – snímateľné a PE nádobou na odpad -10l               
                                                                                    typ 160122

       
         Vozík nerez stredný s hornými madlami s tromi nerez   
         tácmi, 2 ohradky – snímateľné a PE nádobou na odpad     

                                                                                           typ 160123

VOZÍKY JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ V BEŽNOM ALEBO ANTISTATICKOM PREVEDENÍ.�
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NEMOCNIČNÝ VOZÍK 

 
 

  

 

Nemocničný vozík viacúčelový 
typ 160030

Nemocničný vozík na dokumentáciu a lieky 
typ 160040

Kostra chróm, kôš nerez. Rozmery: 102x43x89cm.  
Úložnú plochu tvoria odnímateľné tácky rozmerov: 
64x34x1,5cm. 
Drôtený kôš má rozmery: 20x32x15cm. Kolieska majú 
priemer 75 mm.  

Kostra  chróm, register a mriežka povlak bielym PE.  
Rozmery: 102x43x89cm. Úložnú plochu tvoria odnímateľné 
tácky rozmerov: 64x34x1,5cm. 
Zakladací register na dokumentáciu je rozčlenený ôsmymi 
prepážkami, drátený košík je rozmerov: dxšxhl = 20x32x15 
cm. 
Kolieska majú priemer 75 mm. Drátená mriežka má rozmery: 
23,5x34cm. 

typ 160031 
Kostra chróm, kôš nerez. Rozmery: 110x57x89cm, košík: 
26x47x15cm a nerezový tác: 68x48x1,5cm.
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Viacúčelové vozíky 

 
 

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi a 
zásuvkou 
typ 190003

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi a 
uzamykateľnou zásuvkou 
typ 190033

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm.
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm.   

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm.
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm. Zásuvka je 
uzamykateľná. 
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Viacúčelové vozíky 

 
 

 

Vozík viacúčelový malý s dvomi tácmi a 
zásuvkou uzamykateľný 
typ 190011

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi a 
zásuvkou uzamykateľný 
typ 190013

Kostra nerez. Rozmery: 102x43x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:20x32x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 64x34x1,5cm.
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm a je 
uzamykateľná.   

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm.
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm. Zásuvka je 
uzamykateľná. 

Vozík viacúčelový malý s dvomi tácmi a 
dvomi zásuvkami 
typ 190022

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi a 
dvomi uzamykateľnými zásuvkami 
typ 190024

Kostra nerez. Rozmery: 102x43x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:20x32x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 64x34x1,5cm.
Dve nerezové zásuvky majú rozmery: 50x30x10cm.   

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm a dve 
nerezové zásuvky majú rozmery: 50x30x10cm a sú 
uzamykateľné. 
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Viacúčelové vozíky 

 
 

Vozík viacúčelový malý s dvomi tácmi, 
zásuvkou a výsuvnou plochou 
typ 190002

Vozík viacúčelový malý s dvomi tácmi, 
výsuvnou plochou a zásuvkou, uzamykateľný 
typ 190012

Kostra nerez. Rozmery: 102x43x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:20x32x15cm.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 64x34x1,5cm, 
nerezová výsuvná plocha: 50x30x2cm. 
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm.   
Odnímateľná ohrádka nie je súčasťou ceny vozíku. Je 
možné ju objednať, viď príslušenstvo k vozíkom. 

Kostra nerez. Rozmery: 102x43x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:20x32x15cm.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 64x34x1,5cm, 
nerezová výsuvná plocha: 50x30x2cm. 
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm.   
Zásuvka aj výsuvná plocha je uzamykateľná. 

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi, 
zásuvkou a výsuvnou plochou 
typ 190004

Vozík viacúčelový stredný s dvomi tácmi, 
výsuvnou plochou a zásuvkou, uzamykateľný 
typ 190014

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15cm.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm, 
nerezová výsuvná plocha: 50x30x2cm. 
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm.   
Odnímateľná ohrádka nie je súčasťou ceny vozíku. Je 
možné ju objednať, viď príslušenstvo k vozíkom. 

Kostra nerez. Rozmery: 110x57x96cm. Kôš nerez, 
rozmer:26x47x15cm.  
Úložnú plochu tvoria 2 tácky rozmerov: 68x48x1,5cm, 
nerezová výsuvná plocha: 50x30x2cm. 
Nerezová zásuvka má rozmery: 50x30x10cm.   
Zásuvka aj výsuvná plocha je uzamykateľná. 
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VOZÍK MALÝ SO ZNÍŽENÝMI MADLAMI 

 
 

 

 

  
 

Vozík malý so zníženými madlami, trojposchodový      
kostra: chromovaná                                typ 160055 

        Vozík malý so zníženými madlami, dvojposchodový           
kostra: chromovaná                                  typ 160050

Vozík malý so zníženými madlami, trojposchodový      
kostra: nerez                                            typ 160155 

        Vozík malý so zníženými madlami, dvojposchodový           
kostra: nerez                                               typ 160150

Úložnu plochu tvoria odnímateľné nerezové tácky rozmerov: dxšxhl 64x34x1,5 cm. 
Trojposchodový vozík má v spodnej časti plytký nerezový kôš na dva sterilizačné bubny priemeru 36 cm. Kôš je 
možné nahradiť nerezovým tácom. 
Na poschodie s táckami  je možné objednať odnímateľné nerezové ohrádky výšky 8 cm. 
Madla vozíku neprevyšujú hornú úložnu plochu a neprekáža prekrytie vozíka rúškou.  
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VOZÍKY NÁSTROJOVÉ VEĽKÉ 

 
 

 
 

Vozík malý so zníženými madlami,  
s 3 táckami  
rozmery: dxšxv = 85 x 40 x 88 cm
kostra chromovaná                               typ 160055 
kostra nerezová                                    typ 160155 
tác – nerez, dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 

Vozík stredný so zníženými madlami,  
s 3 táckami  
rozmery: dxšxv = 89 x 54 x 88 cm
kostra chromovaná                               typ 160058 
kostra nerezová                                    typ 160059 
tác – nerez, dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 

     Vozík malý so zníženými madlami, s 2 táckami     

     rozmery: dxšxv = 85 x 40 x 88 cm
       kostra chromovaná                                            typ 160050 
       kostra nerezová                                                 typ 160150 
       tác – nerez, dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 
        
     Vozík stredný so zníženými madlami,  
     s 2 táckami           

     rozmery: dxšxv = 89 x 54 x 88 cm
       kostra chromovaná                                            typ 160056 
       kostra nerezová                                                 typ 160057 
       tác – nerez, dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 

             

VOZÍKY JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ V BEŽNOM ALEBO ANTISTATICKOM PREVEDENÍ.
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            STOLÍK SO ZÁSUVKOU  

                                  STOLÍK SO ZÁSUVKOU A VÝSUVNOU PRACOVNOU PLOCHOU 

� �

Stolík malý nerez so  zásuvkou         typ 161006

Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  69 x 40 x 88 cm. 
Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 
Zásuvka – úložný priestor je tvorený nerezovým výliskom,  
rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm. 
Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve 
s brzdou. Antistatické prevedenie. 

Stolík stredý nerez so  zásuvkou      typ 161076

Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  73 x 54 x 85 cm. 
Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 
Zásuvka – úložný priestor je tvorený nerezovým výliskom,  
rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm. 
Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve 
s brzdou. Antistatické prevedenie. 

  Stolík malý nerez so  zásuvkou a výsuvnou     
   plochou                                         typ 162006 

   Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  69 x 40 x 88 cm. 
   Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 
   Zásuvka – úložný priestor je tvorený nerezovým výliskom,  
   rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm. Výsuvna plocha –    
   nerezový výlisok rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 2 cm 
   Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve    
   s brzdou. Antistatické prevedenie. 

  Stolík stredný nerez so zásuvkou a výsuvnou    
  plochou                                             typ 162076 

   Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  73 x 54 x 85 cm. 
   Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 
   Zásuvka              –  dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm.  
   Výsuvna plocha –   dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm 
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STOLÍK NEREZOVÝ S TROJSTRANNOU OHRADKOU 

STOLÍK NEREZOVÝ S TROJSTRANNOU OHRADKOU A ZÁSUVKOU 

 

 

      

Stolík malý nerez s trojstrannou ohradkou   
                                                              typ 160206

rozmery:  dxšxv =  69 x 40 x 96 cm. 
nerezový  tác – 2ks rozmerov: dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 
trojstranná ohradka, výška 8 cm 
Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve 
s brzdou. Antistatické prevedenie. 

Stolík stredý nerez  s  trojstrannou ohradkou 
                                                              typ 160276

rozmery:  dxšxv =  73 x 54 x 93 cm. 
Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 
trojstranná ohradka, výška 8 cm 
Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve 
s brzdou. Antistatické prevedenie. 

Stolík  malý n erez  s  trojstrannou ohradkou  a
zásuvkou                                              typ 161206

  Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  69 x 40 x 96 cm. 
  Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 64 x 34 x 1,5 cm 
   trojstranná ohradka, výška 8 cm 
   Zásuvka – úložný priestor je tvorený nerezovým výliskom,  
   rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm.  
  Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve    
   s brzdou. Antistatické prevedenie. 

Stolík stredný nerez s trojstrannou ohradkou a   
zásuvkou                                             typ 161276

   Kostra je nerezová, rozmery:  dxšxv =  73 x 54 x 93 cm. 
   Dva nerezové tácy rozmerov: dxšxhl = 68 x 48 x 1,5 cm 
    trojstranná ohradka, výška 8 cm 
   Zásuvka – úložný priestor je tvorený nerezovým výliskom,  
   rozmerov: dxšxhl = 50 x 30 x 10 cm.  
  Pojazdné kolieska sú nerezové, priemer 75 mm, dve    
   s brzdou. Antistatické prevedenie. 
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VOZÍK VEĽKÝ NEREZ S HORNÝMI MADLAMI 

 

 

�

  

�

�

�

Vozík veľký nerez s hornými madlami, 
dvomi policami a ohrádkou 
typ 160090  

Vozík veľký nerez s hornými madlami,
dvomi policami 
typ 160092

Rozmery nerezových polic sú 61x90 cm. 
Na horné poschodie je nasadená odnímateľná nerezová 
ohrádka vysoká 8 cm. 
Vozík  je možné objednať aj bez ohrádky, alebo s dvomi 
ohrádkami. 

Vozík veľký nerez s hornými madlami, 
tromi policami a dvomi ohrádkami 
typ 160091  

Rozmery nerezových políc sú 61x90 cm.                              
Na horných poschodiach sú nasadené odnímateľné nerezové 
ohrádky výšky 8 cm. 
Vozík je možné objednať s ľubovoľným počtom ohrádok. 



                 NIMAG spol. s r.o.     
     Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 

             Tel. 02-555 681 02, -03   
                 Fax 02-555 681 04 

   E-mail: nimag@nimag.sk             
                    www.nimag.sk 

- 16 - 

 

STOLÍK  VEĽKÝ NEREZ  

STOLÍK VEĽKÝ NEREZ, S POLICOU A OHRADKOU 

 

 

Stolík veľký nerez s policou               typ 160094

rozmery:  dxšxh =  90 x 61 x 85 cm. 
Nerezová horná doska aj polica sú snímatelné 
Kolieska  majú priemer 75 mm, dve s brzdou. 
Antistatické prevedenie. 

Stolík veľký nerez                               typ 160095

rozmery:  dxšxh =  90 x 61 x 85 cm. 
Nerezová horná doska je snímatelná 
Je to rovnaký typ jako 160094, ale spodná polica je bez 
plechovej výplne. 
Kolieska  majú priemer 75 mm, dve s brzdou. 
Antistatické prevedenie. 

   Stolík veľký nerez s policou s ohrádkou 
                                                                typ 160096
     
    rozmery:  dxšxh =  90 x 61 x 85 cm. 

Nerezová horná doska aj polica sú snímatelné 
Nerezová ohrádka výšky 8 cm je snímateľná  

    Kolieska  majú priemer 75 mm, dve s brzdou. 
    Antistatické prevedenie. 
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VIACÚČELOVÝ VOZÍK  

VIACÚČELOVÝ VOZÍK S DOPLNKAMI 

 

 

Vozík viacúčelový  malý                    typ 160030

Kostra je chrómová,    rozmery:  dxšxv =  102 x 43 x 89 cm 
Kôš - povlak biely PE, rozmery: dxšxhl =   20 x 32 x 15 cm 
Nerezový tác – 3ks,   rozmerov: dxšxhl =  64 x 34 x 1,5 cm  

Vozík viacúčelový  malý                    typ 160130

Kostra nerezová,      rozmery:   dxšxv  =  102 x 43 x 89 cm 
Kôš - nerezový,        rozmery:   dxšxhl =    20 x 32 x 15 cm 
Nerezový tác – 3ks, rozmerov: dxšxhl =   64 x 34 x 1,5 cm

Vozík viacúčelový  stredný                typ 160031

Kostra je chrómová,  rozmery:  dxšxv  =  110 x 57 x 89 cm 
Kôš- povlak biely PE, rozmery: dxšxhl =    26 x 47 x 15 cm 
Nerezový tác - 3ks,  rozmerov: dxšxhl =    68 x 48 x 1,5 cm 

Vozík viacúčelový  stredný                typ 160131

Kostra nerezová,      rozmery:   dxšxv  =  110 x 57 x 89 cm. 
Koš- nerezový,         rozmery:   dxšxhl =    26 x 47 x 15 cm 
Nerezový tác - 3ks,  rozmerov: dxšxhl =    68 x 48 x 1,5 cm 

DOPLNKY:

- plastová nádoba na odpad, obsah 10 litrov 
- nerezová ohrádka – 2ks, výška 8 cm 
- nerezová zásuvka, dxšxv  =  50 x 30 x 2 cm
- nerezová zásuvka, dxšxv  =  50 x 30 x 10 cm

Vozík viacúčelový malý s doplnkami       
                                                              typ 162030

Kostra je chrómová,    rozmery:  dxšxv =  102 x 43 x 96 cm 
Kôš - povlak biely PE, rozmery: dxšxhl =   20 x 32 x 15 cm 
Nerezový tác – 3ks,   rozmerov: dxšxhl =  64 x 34 x 1,5 cm  
+ DOPLNKY 

Vozík viacúčelový malý s doplnkami 
                                                              typ 162130

Kostra nerezová,      rozmery:   dxšxv  =  102 x 43 x 96 cm 
Kôš - nerezový,        rozmery:   dxšxhl =    20 x 32 x 15 cm 
Nerezový tác – 3ks, rozmerov: dxšxhl =   64 x 34 x 1,5 cm
+ DOPLNKY 

Vozík viacúčelový  stredný  s doplnkami             
                                                              typ 162031

Kostra je chrómová,  rozmery:  dxšxv  =  110 x 57 x 96 cm 
Kôš- povlak biely PE, rozmery: dxšxhl =    26 x 47 x 15 cm 
Nerezový tác - 3ks,  rozmerov: dxšxhl =    68 x 48 x 1,5 cm 
+ DOPLNKY 

Vozík viacúčelový  stredný  s doplnkami             
                                                              typ 160131

Kostra nerezová,      rozmery:   dxšxv  =  110 x 57 x 96 cm. 
Koš- nerezový,         rozmery:   dxšxhl =    26 x 47 x 15 cm 
Nerezový tác - 3ks,  rozmerov: dxšxhl =    68 x 48 x 1,5 cm 
+ DOPLNKY 
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OHRÁDKY NEREZ 

 
 

 

�

�

 Ohradky  sú určené k nasunutiu na poschodie vozíku s nerezovým tácom. 
Ohradky  sú 8 cm vysoké,  z nerezovej ocele.  

Ohradka velká                                                    typ 160024
Je určená pre vozíky veľké s rozmerom poschodia: 90x60 cm 

Ohradka stredná                                                typ 160023
Je určená pre vozíky stredné s rozmerom poschodia: 68x48 cm 

Ohradka malá                                                     typ 160022
Je určená pre vozíky malé s rozmerom poschodia: 64x34 cm 

� �
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STOLÍK UNIVERZÁLNY 

STOLÍK UNIVERZÁLNY S PLASTOVÝMI BOXAMI 

 

 

STOLÍK UNIVERZÁLNY  

Prevedenie nerez, antistatické 
rozmery: dxšxv = ´63 x 60 x 102 cm
výška pracovnej plochy je 90 cm 

Stolík s 5 zásuvkami, hĺbka 10cm                       typ 170020 
Stolík s 2 zásuvkami, hĺbka 10cm                       typ 170021 
Stolík s 1 zásuvkou,   hĺbka 10cm a 1 zásuvkou hĺb. 20cm     
                                                                                typ 160022 

  
STOLÍK UNIVERZÁLNY S PLASTOVÝMI BOXAMI

Prevedenie nerez, antistatické 
rozmery: dxšxv = ´63 x 60 x 154 cm
výška pracovnej plochy je 90 cm 
nadstavba s pastovými boxami je odnímateľná 

Stolík s 5 zásuvkami, hĺbka 10cm                        typ 170030 
Stolík s 2 zásuvkami, hĺbka 10cm                        typ 170031 
Stolík s 1 zásuvkou,   hĺbka 10cm a 1 zásuvkou hĺb. 20cm     
                                                                                typ 160032 
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STOLÍK NÁSTROJOVÝ,  NASTAVITEĽNÝ 

 
 

 

 

Úložna plocha je tvorená odnímeteľným nerezovým tácom. Stolík je výškovo nadstaviteľný od 80 do 120 cm 
a stranovo natočiteľný. Výšku a natočenie stolíku je možné nadstavovať ručne, po uvolnení aretácie nožným 
pedálom.  Po prenastavení sa poloha nožným pedálom zaaretuje. Kolieska podvozku sú priemeru 75 mm, 
dve sú zabrzditeľné. 

Stolík nástrojový nastaviteľný malý, kostra 
chromovaná                                            typ 160060 
Stolík nástrojový nastaviteľný malý s plynovou 
pružinou, kostra chromovaná               typ 160160   

                     
Stolík nástrojový nastaviteľný malý, kostra 
nerezová                                                        typ 160061 
Stolík nástrojový nastaviteľný malý s plynovou 
pružinou, kostra nerezová                        typ 160161      

dxšxv = 70x41x(80-120) cm 
dovolené zaťaženie: 25 kg 
rozmer tácky: dxšxhl = 64x34x1,5 cm 

Stolík nástrojový nastaviteľný veľký, kostra 
chromovaná                                                     typ 160067
Stolík nástrojový nastaviteľný veľký s plynovou 
pružinou, kostra chromovaná                     typ 160167  

Stolík nástrojový nastaviteľný veľký, kostra 
nerezová                                                           typ 1 60068
Stolík nástrojový nastaviteľný veľký s plynovou 
pružinou, kostra nerezová                           typ 1 60168  

dxšxv = 73x53x(80-120) cm 
dovolené zaťaženie: 25 kg 
rozmer tácky: dxšxhl = 68x48x1,5 cm 
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POLICE SO ŠTYRMI KOŠMI 

 

 

�

�

 

Kovová kostra police je povrchovo 
upravená bielym komaxitovým 
lakom. 
Košíky sú vyberateľné, drátené, sú 
povlakované bielym polyetylénom. 
Povlak košov spĺňa hygienické 
požiadavky pre plasty prichádzajúce 
do styku s poživatinami. 
Pojazdná polica má dve kolieska 
vybavené brzdou.  

Rozmery police 
dĺžka: 730 mm 
šírka:  450 mm 
výška stacionárnej police: 1350 mm
výška pojazdnej     police: 1450 mm

Rozmery košíkov
dĺžka: 640 mm 
šírka: 340 mm 
hĺbka: 200 mm 

Možnosť objednania aj koša hĺbky 
100 mm. 

Police so štyrmi košmi, stacionárne 
antistatické prevedenie         typ 170010 

 
Police so štyrmi košmi, pojazdná   
antistatické prevedenie         typ 170011 

neantistatické prevedenie      typ 170013 

� �
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POLICE  S  PIATIMI  KOŠMI, POJAZDNÁ 

 

 

�

�

 

 
 
 
 
 
Kovová kostra police je povrchovo upravená bielym 
komaxitovým lakom. 
Košíky sú vyberateľné, drátené, sú povlakované bielym 
polyetylénom. 
Povlak košov splňuje hygienické požiadavky pre plasty 
prichádzajúce do styku s poživatinami. 
Dve kolieska sú vybavené brzdami. 
Celková nosnosť police je 60 kg.  

Rozmery police 
dĺžka:    730 mm 
šírka:     470 mm 
výška: 1800 mm 

Rozmery košíkov
dĺžka:   640 mm 
šírka:   340 mm 
hĺbka:  200 mm 

Možnosť objednať aj koše hĺbky 100 mm. 

Polica s piatimi košmi, pojazdná 
antistatické prevedenie            typ 170012 

neantistatické prevedenie         typ 170014 

�
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POJAZDNÉ SCHODÍKY A STOLIČKY 

 

 

�

�

NEANTISTATICKÉ: 

Pojazdná stolička - výška 400 mm 
typ  180000

Pojazdná stolička - výška 250 mm 
typ  180001  

Stolička je pojazdná na kolieskach. 
Vystúpením na jeho hornú dosku stolička pevne 
spočinie na podlahe. 
Kostra stoličky je zhotovená z chromovaných trubiek,  
horná nášlapna doska stoličky je prýžova. 
Tvarové riešenie výrobku je prihlásené na ochranu ako 
priemyslový vzor. 

ANTISTATICKÉ: 

Pojazdná stolička - výška 400 mm 
typ  180003

Pojazdná stolička - výška 250 mm 
typ  180004  

   Pojazdný dvojschodík - výška 2x20 cm 
   typ  180010 - neantistatický 
   typ  180011 - antistatický

Dvojschodík jazdí na kolieskach. 
Vystúpením na jeho stupne dvojschodík pevne spočinie na       
podlahe.           
Kostra je zhotovená z chromových trubiek, pojazdných 
koliesok a nášlapnej dosky, stupne z prýže. Pre antistatické 
vyhotovenie je použitá prýž z tmavohnedej farby. 
Celkové rozmery: dxšxv:  53x47x40 cm 
Rozmery prýžovej dosky: 52x26 cm 

Pojazdný schodík - výška 16 cm 
typ 180020 - neantistatický 
typ 180022 – antistatický 

Pojazdný schodík - výška 20 cm 
typ 180021- neantistatický 
typ 180023 - antistatický

Schodík  je pojazdný na kolieskach. Vystúpením na jeho hornú 
dosku schodík pevne spočinie na podlahe. 
Kostra je zhotovená z chromových trubiek, kolieska a nášlapná 
doska sú z prýže. Pre antistatické vyhotovenie je použitá prýž 
z tmavohnedej farby. 
Celkové  rozmery: dxšxv:    53x27x16(20) cm 
Rozmery prýžovej dosky:    52x26 cm 
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POJAZDNÉ SCHODÍKY NEREZOVÉ 

 

Pojazdný schodík  nerezový- výška 16 cm  typ 180025 

Rozmery: d x š x v = 53 x 36 x 16cm, rozmery stupňov 48 x 31cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie nerezové antistatické. 
Schodíky sú pojazdné, na odpružených kolieskach. Vystúpením na jeho hornú dosku schodík pevne spočinie na podlahe 

Pojazdný schodík  nerezový- výška 20 cm  typ 180027

Rozmery: d x š x v = 53 x 36 x 20cm, rozmery stupňov 48 x 31cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie nerezové antistatické. 
Schodíky sú pojazdné, na odpružených kolieskach. Vystúpením na jeho hornú dosku schodík pevne spočinie na podlahe 

Pojazdný dvojschodík  nerezový- výška 40 cm  typ 180013

Rozmery: d x š x v = 57 x 56 x 40cm, výška stupňov 2 x 20cm, rozmery stupňov: 52x26cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie 
nerezové antistatické. Schodíky sú pojazdné, na odpružených kolieskach. Vystúpením na jeho hornú dosku schodík pevne 
spočinie na podlahe 
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SATCIONÁRNE SCHODÍKY NEREZOVÉ 

 

Stacionárny schodík  nerezový- výška 16 cm  typ 180024 

Rozmery: d x š x v = 48 x 31 x 16cm, rozmery stupňov 48 x 31cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie nerezové antistatické.  

Stacionárny schodík  nerezový- výška 20 cm  typ 180026

Rozmery: d x š x v = 48 x 31 x  20cm, rozmery stupňov 48 x 31cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie nerezové antistatické.  

Stacionárny dvojschodík  nerezový- výška 40 cm typ 180012

Rozmery: d x š x v = 52 x 51 x 40cm, výška stupňov 2 x 20cm, rozmery stupňov: 52x26cm, nosnosť 150 kg. Vyhotovenie 
nerezové antistatické.  
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PODLOŽKY PRE PRESUN PACIENTA 

 

 

�

�

�

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

Podložka široká typ V7                                  typ  210001

Podložka stredná typ V6                                typ  210002

Podložka úzká typ V5                                     typ  210003

Podložka malá typ M7                                    typ  210004

Podložka umožňuje presun pacienta z lôžka na lôžko, z operačného 
stolu na lehátko a podobne. Jej použitie znižuje fyzickú námahu pri 
premiestňovaní pacienta. Podložka pozostáva z otáčajúcich sa 
valčekov vsadených do duralového rámu, na valčeky je natiahnutý 
koženkový pás. 

     

       Podložka typu V7

�

podložka 
úzká 

typ V5�

podložka 
stredná 
typ V6�

podložka 
široká 
typ V7�

podložka 
malá 

typ M7�

�

210003� 210002� 210001� 210004�

 Vzdialenosť presunu  pacienta� 640 mm� 820 mm� 1000 mm� 850 mm�

 Šírka podložky� 395 mm� 485 mm� 575 mm� 500 mm�

 Dĺžka podložky� 1100 mm� 1100 mm� 1100 mm� 600 mm�

 Hmotnosť podložky� 4,1 kg� 4,7 kg� 5,5 kg� 3,6 kg�

 Počet valčekov� 5 ks� 6 ks� 7 ks� 7 ks�

 Hmotnosť pacienta (max.)� 130 kg� 130 kg� 130 kg� 90 kg�
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MODULOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM 

 
 

 

 

�

�

Rám modulový pojazdný, obojstranný 
typ 220030

Modulový kôš, hĺbka 30 cm 
typ 220031
rozmery: dxšxhl = 60x30x30 cm 

Modulový kôš, hĺbka 20 cm 
typ 220032
rozmery: dxšxhl = 60x30x20 cm 

Modulový kôš, hĺbka 10 cm 
typ 220033
rozmery: dxšxhl = 60x30x10 cm   

  Pojazdný rám je zhotovený z trubiek z nerezovej ocele.  
  Je vybavený kolieskami priemeru 75 mm, dve sú s brzdami. 
 Rozmery: dxšxv = 56x73x152 cm 
 Na rám je možné zavesiť šesť drátených modulových košov.  

   Hĺbka koša je voliteľná.  

    Koše sú nerezové, v prevedení zo smyčkového drátu, to je bez        
    koncov.  Nosnosť koša je 15 kg. 

  

Rám modulový pojazdný, jednostranný
typ 220040

  Rám je upravený pre zavesenie štyroch drátených modulových  
  košov len z jednej strany. 

   Rozmery: dxšxv = 56x51x180 cm
   Hĺbka košov je voliteľná.
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MODULOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM 

 

Rám modulový pojazdný so šiestimi policami na obuv 
Typ 220042 

Pojazdný rám je zhotovený z nerezovej oceli: na kolieskach priemeru 75 mm, dvě sú z brzdami. Na ráme je 
zavesených šesť drátených modulových políc. Police je možné nahradiť košíkmi hĺbky 10 cm.  

Rozmery rámu: dxšxv = 56x51x180 cm Police sú uspôsobené pre uloženie až troch párov operačných prezuviek. 
Cena je vrátane políc.  
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PRVKY PRE ZAVESENIE PRE MODULOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM 

 

Modulový kôš, hĺbka 30 cm 
Typ 220031

Rozmery: dxšxhl=60x30x30 cm  

Modulový kôš, hĺbka 20 cm 
Typ 220032

Rozmery: dxšxhl=60x30x20 cm

Modulový kôš, hĺbka 10 cm 
Typ 220033

Rozmery: dxšxhl=60x30x10 cm

Modulová polica, nerezová 
Typ 220034

Rozmery: dxšxhl=60x30 cm
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 ÚLOŽNÉ STENY Z NEREZOVEJ OCELE PRE OPERAČNÉ PREZUVKY 

 
 

 

Sú určené na odkladanie sterilných   
prezuviek v operačnom  predsálí.  
Úložnu stenu tvorí mreža zhotovená z   
nerezovej  ocele a je prispôsobená na  
zavesenie na stenu. 

  Mreža sa zavesuje na nerezové háčiky   
upevnené na stenu  skrutkami. Na mreži  
je zavesených sedem šikmých políc    

  zhotovených z nerezovej ocele.  

Stena pre operačné prezúvky            

 1400x930 mm 
  typ 220001 
 

  Stena pre operačné prezúvky  

1400x500 mm 
  typ 220002 

                                           ÚLOŽNÉ STENY, BIELE 

 

 

Úložnú stenu tvorí mreža rozmerov 1400x500 mm zhotovená z bežnej ocele, povlakovaná bielym polyetylénom. 
Táto hmota spĺňa hygienické požiadavky pre plasty prichádzajúce do styku s poživatinami. Mreža sa zavesuje na 
nerezové háčiky upevnené do steny  skrutkami.  
 
Stena s košíkmi, biela 1400x500 mm 
typ  220022�

Stena pre prezúvky, biela 1400x500 mm 
typ 220021�
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                             ÚLOŽNÉ STENY S HÁČIKMI NA ODEVY 

 

 

Stena s háčikmi, nerez 1400x500x80 mm 
typ  220012 

Rozmery: dxšxhl=140x50x8 cm. V hornej časti je šesť háčikov na odevy. V hornej časti steny je šesť háčikov na 
zavesenie odevov. Stena je nerezová, upevňuje sa na stenu zavesením na nerezové závesy upevnené do steny 
vrutmi.  
 

Stena s háčikmi s dvomi policami, nerez 1800x500x30 mm
typ  220013  

Rozmery: dxšxhl=180x50x30 cm. V hornej časti je šesť háčikov na odev, v spodnej časti sú zavesené dve 
šikmé police rozmerov 44x28 cm, každá umožňuje uloženie dvoch párov prezuviek. V hornej časti steny je šesť 
háčikov na zavesenie odevov. Stena je nerezová, upevňuje sa na stenu zavesením na nerezové závesy 
upevněnené do steny vrutmi.
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ÚLOŽNÉ STENY Z NEREZOVEJ OCELE S KOŠÍKMI 

 

 

 

 

 

Stena pre operačné sály 
1400x930 mm s ôsmimi košmi 

typ  220011

Stena pre operačné sály 
1400x500 mm so štyrmi košmi 

typ  220010

Sú určené na ukladanie sterilných materiálov potrebných pre zaistenie 
činnosti na operačnom sále. Úložnú stenu tvorí mreža zhotovená z 
nerezovej ocele a prispôsobená na zavesenie na stenu. 
Mreža sa zavesuje na nerezové háčiky upevnené ku stene skrutkami.  
Mrežu je možné v prípade potreby vyrobiť v prevedení pre zavesenie 
dlhšou stranou rovnobežne so zemou. 
Na mreži sú zavesené košíky rozmerov 400x300x150 mm zhotovené z 
nerezového drátu. 
Nosnosť jedného koša je priemerne do 10 kg.  Celkové možné zaťaženie 
steny je 40 kg. 
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ÚLOŽNÉ NEREZOVÉ STENY S HÁČIKMI NA ODEV 

 

V hornej časti steny je šesť háčikov na zavesenie odevu. 
Stena je nerezová, upevňuje sa na stenu zavesením na nerezové 
závesy upevnené do steny skrutkami. 

Úložná stena s háčikmi na odev    typ 220012             Úložná stena biela s háčikmi na odev    
        typ 220023                         

Rozmery: dxšxhl = 140 x 50 x 8 cm                                                     Rozmery: dxšxhl = 140 x 50 x 8 cm                   
V hornej časti je šesť háčikov na odev.                          V  hornej časti je šesť háčikov na odev. 

Úložná stena s háčikmi na odev   typ 220013   
Rozmery: dxšxhl = 180 x 50 x 30 cm 

V hornej časti je šesť háčikov na odev. V spodnej časti  sú 
zavesené dve šikmé police rozmerov: 44 x 28 cm,  každá 
umožňuje uloženie dvoch párov prezuviek. 
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                                   UZAVRETÝ VOZÍK NA KONTAJNERY A KOŠE 

Dvere s gumovým tesnením zaisťujú tesné uzavretie. Dve pevné police umožňujú uloženie deviatich košov   

veľkosti 60 x 30 x 30 cm alebo kontajnerov vel. 1/1. 

Rozmery: d x š x v = 104 x 68 x 143 cm. Masívne nerezové madlá umožňujú ľahkú manipuláciu s vozíkom.  

Kolieska sú priemeru 100 mm s brzdami. Vozík je celonerezový, v antistatickom vyhotovení.  

typ 220050    
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   SEDADLO  PRE LEKÁRA, VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ 

                                                                                          SEDADLO PRE LEKÁRA PEVNÉ 

 

Sedadlo pre lekára, pevné, výška 78 cm 
typ 230001

Nerezová konštrukcia, výška sedadla 78cm. Nohy sedadla 
sú zakončené elektrostaticky vodivými gumovými návlekmi.       
Sedadlo je odliate z pružného antistatického polyuretanu 
čiernej farby. Rozmery sedáku = dxš: 38 x 28 cm.                  
Nadstavitelnosť pozdĺžneho  sklonu sedáku v rozsahu  ±5 
stupňov. Sedadlo je antistaticky vodivé. 

Sedadlo pre lekára, pevné, výška 85 cm 
typ 230004 

Sedadlo pre lekára, pevné, výška 62 cm 
typ 230005 

 

 

 

Sedadlo pre lekára výškovo nastaviteľné, nerezové 
typ 230003

Podstavec sedadla je v nezaťaženom stave pojazdný na 3 
kolieskach, usadnutím na sedadlo pevne spočinie na podlahe. 
Plynulé nastavenie výšky od 55 do 79 cm zaisťuje tlaková pružina 
ovládaná nožným pedálom. Sedadlo je odliate z pružného 
antistatického polyuretanu čiernej farby. 
Rozmery sedáku = dxš: 38 x 28 cm 
Nadstavitelnosť pozdĺžneho  sklonu sedáku v rozsahu  ±5 stupňov. 
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                        SEDADLO  S OPERADLOM, BEZ OPERADLA 

 

Sedadlo s operadlom, brzdené 
typ 260001

Nerezová konštrukcia, antistatická. Sedačka v nezaťaženom stave  

je pojazdná na odpružených kolieskach, zaťažením sedačky jej nohy 
pevne dosadnú na podlahu.  

Plynulé nastavenie výšky od 55 do 79 cm zaisťuje plynová pružina 
ovládaná nožným pedálom. Sedák aj operadlo sú čalúnené čiernou 
koženkou. Priemer sedáku je 40 cm. Operadlo je výškovo 
nastaviteľné.  

Sedadlo bez operadla, brzdené 
typ 260002 

Nerezová konštrukcia, antistatická. Sedačka v nezaťaženom stave je 
pojazdná na odpružených kolieskach, zaťažením sedačky jej nohy 
pevne dosadnú na podlahu.  
Plynulé nastavenie výšky od 55 do 79 cm zaisťuje plynová pružina 
ovládaná nožným pedálom. Sedák aj operadlo sú čalúnené čiernou 
koženkou. Priemer sedáku je 40 cm 

 
 

Sedadlo s operadlom, na kolieskach 50mm 
typ 260003

Nerezová konštrukcia, antistatická. Sedačka je pojazdná na kolieskach 
priemeru 50mm. Plynulé nastavenie výšky od 45 do 60 cm zaisťuje 
plynová pružina ovládaná nožným pedálom. Sedák aj operadlo sú 
čalúnené čiernou koženkou. Priemer sedáku je 40 cm. Operadlo je 
výškovo nastaviteľné. 

Sedadlo bez operadla, na kolieskach 50mm 
typ 260004
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                    SEDADLO  S OPERADLOM, BEZ OPERADLA: LABORATÓRNE 

 

Sedadlo s operadlom, laboratórne 
typ 260011

Chromavaná konštrukcia. Hliníkový leštený kríž s piatimi kolieskami. Plynulé nastavenie výšky od 44 do 57 cm 
zaisťuje plynová pružina ovládaná ručne. Sedák aj operadlo sú čalúnené koženkou voliteľnej farby.                    
Priemer sedáku je 40 cm. Operadlo je výškovo nastaviteľné. Nosnosť max.110 kg.  

Sedadlo bez operadla, laboratórne 
typ 260012
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   DRŽIAK S ASEPTICKÝM UMÝVADLOM 

                                                    STOJAN  S  ASEPTICKÝM UMÝVADLOM 

                                                                                             NÁDOBA ODHADZOVACIA, POJAZDNÁ 

    

    
    

Držiak s aseptickým umývadlom 
                                           typ 230015 

Je prídavným zariadením pre vozíky typu 
MARO. Do nerezového držiaku je vložené 
aseptické umývadlo, priemeru 37 cm, hĺbky 
8 cm. Držiak je otočný, s aretáciou polohy a 
výškovo nastaviteľný na nohe vozíku. 

Stojan  s  aseptickým umývadlom  
bez ucha                             typ 230020
s uchom                             typ 230021

Kostra je nerezová, celková výška: 90cm. 
Antistatické prevedenie. Aseptické 
umývadlo: priemer 37 cm, hĺbka 8 cm. 

  Nádoba odhadzovacia, pojazdná
                                        typ 230032

Kostra je nerezová, je pojazdná na 
prýžových antistatických kolieskach. 
Rozmery: dxšxv = 42 x 37 x 29 cm. 
Štvorhranná nerezová nádoba objemu 
17 l je vyberateľná. 
Rozmery: dxšxhl = 33 x 30 x 20 cm.
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                                                    NÁHRADNÉ ASEPTICKÉ UMÝVADLÁ                                                   

Náhradné aseptické umývadlo bez ucha 
typ 230012 

Priemer 37 cm, hĺbka 8 cm.  

Náhradné aseptické umývadlo s uchom 
 typ 230013 

Priemer 37 cm, hĺbka 8 cm.
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 STOJAN S ODHADZOVACIOU NÁDOBOU NEREZ 

NÁDOBA ODHADZOVACIA POJAZDNÁ PLASTOVÁ 

                                           NÁDOBA ODHADZOVACIA POJAZDNÁ NEREZOVÁ 

 

 

Stojan s odhadzovaciou nádobou 
nerezovou 
typ 230035 

Antistatické prevedenie. 
Kostra je nerezová, je pojazdná na  5 
prýžových kolieskach. 
Rozmery: priemer podvozku 52cm                 
                 výška 75cm. 
Štvorhranná nerezová nádoba má objem 
17 l, je vyberateľná. 
Rozmery: dxšxhl = 33 x 30 x 20 cm. 

Nádoba odhadzovacia pojazdná 
plastová 
typ 230031 

Antistatické prevedenie. 
Kostra je nerezová, je pojazdná na 
prýžových kolieskach. 
Rozmery: dxšxv = 42 x 42 x 27 cm. 
Plastová nádoba má objem 17 l, je 
vyberateľná. 
Rozmery: priemer 37cm                         
                 hĺbka   18 cm 

  Nádoba odhadzovacia, pojazdná,
nerezová                           
typ 230032 

Antistatické prevedenie.
 Kostra je nerezová, je pojazdná na   
 prýžových kolieskach. 
 Rozmery: dxšxv = 42 x 37 x 29 cm. 
 Štvorhranná nerezová nádoba má   
 objem 17 l, je vyberateľná. 
  Rozmery: dxšxhl = 33 x 30 x 20 cm.
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                                         DRŽIAK S  PLASTOVOU  NÁDOBOU  NA  ODPAD                                         

 

Držiak s plastovou 
nádobou na odpad 
typ 230036 

 

 

  

Nerezový držiak je možné prirobiť na všetky typy vozíkov. V držiaku je plastová nádoba na odpad, obsah: 10 litrov.  
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                                                         INFÚZNE STOJANY                                                     

Pojazdný infúzny stojan 
typ 250012 

 

Je určený pre upevnenie infúznych pump a 
zavesenie infúznych fliaš / vakov.  Nerezová 
konštrukcia zo silnostenných trubiek, je 
pojazdná na piatich prýžových kolieskach 
priemeru 50 mm. Antistatické vyhotovenie.  

Výšková nastavitelnosť od 120 do 210 cm.                                                                 
Priemer podvozku je 52 cm.                                                                                

Štyri nerezové háčiky pre zavesenie infúznych 
fliaš/vakov, každý pre menovité zaťaženie 6 kg.  

Infúzny stojan na lôžko 
typ 250010 

Výšková nastavitelnosť od 115 do 205 cm. 
Spodný koniec stojanu je prispôsobený pre 
nasadenie do otvoru v lôžku: priemer 35mm.

         Pojazdný stojan na infúzne pumpy  
         typ 270007 

   
        Infúzne pumpy a lineárne dávkovače sa upevňujú na spodnú tyč    
        stojanu dĺžky 150cm a priemeru 25mm. Vnútorná tyč stojanu je  
        zakončená hlavicou s dvomi háčikmi na infúzne vaky a držiakom na   
        dve infúzne fľaše. Výšková nastavitelnosť hlavice je 160 až  
        220cm. Stojan je pojazdný na piatich kolieskach priemeru 80mm  
        s krytmi proti namotávaniu nite. Priemer podvozku stojanu je 62cm.  
        Vyhotovenie je antistatické, nerezové.
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     POLOHOVATEĽNÉ VYŠETROVACIE LEHÁTKO.  



        

TRANSPORTNÝ VOZÍK

WP-03.0 
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Polohovacie kreslo FISSA 70600001

Polohovacie kreslo autoregresiou 202 

Kardiologické kreslo MILLIN 203 

Polohovacie kreslo pre nemocnice a seniorské domy FISSA 70600001 
3 – dielne polohovanie pomocou plynovej pružiny, ktorú môže ovládať sám pacient. Nožný diel sa pohybuje súčastne 
s chrbtovým dielom. Látkový poťah je odolný voči vode, umývateľný, nesnímateľný. Variant 70600002 bez koliesok. 
Polohovacie kreslo s autoregresiou 202 
Spoľahlivá a veľmi odolná konštrukcia bez plynových pružín. Príslušenstvo: odklápacie podrúčky, podnožka, integrovaný 
infúzny stojan, veľké kolieska pre pohodlnejší transport.  
Kardiologické kreslo MILLIN 203 
Kreslo bolo zhotovené tak aby umožnilo bezpečný a zároveň kvalitnejší pohyb pacientov – klientov. Unikátny systém 
polohovania kresla je bezpečný v každej pozícii. Stabilita kresla v naklonenej polohe zaručuje pohodlný a bezpečný odpočinok 
prípadne spánok bez rizika vypadnutia klienta. Polohu kresla určuje odborný personál. Čalúnenie je ľahko odnímateľné a kreslo 
je konštrukčne navrhnuté tak aby jednotlivé diely čalúnenia boli samostatne vymeniteľné. 
Príslušenstvo: bezpečnostné pásy, servírovacia doska, držiak sáčiku na moč, infúzie, košík na predmety, bočné opierky. 
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Transportné lehátko 212 Transportné lehátko 213
Multifunkčné lehátko na prevoz pacientov.  Lehátko na prevoz pacientov s pevnou výškou. 
(plne RTG)  

SKRINKA NA LIEKY 
SL108 
  

    



                 NIMAG spol. s r.o.     
     Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 

             Tel. 02-555 681 02, -03   
                 Fax 02-555 681 04 

   E-mail: nimag@nimag.sk             
                    www.nimag.sk 

- 46 - 


