
Nerezové vybavenie

Z D R A V O T N Í C T V O

Vybavenie z kvalitnej nerezovej ocele A IS I304  pre operačné sály a ambulancie. 
Výroba spĺňa normu ČSN EN ISO 9001:2009.
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Inštrumentačné 
stol íky

Stolíky vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele AISI304, ktoré 
spĺňajú aj t ie najnáročnejšie požiadavky. Svoje využit ie 

nájdu nielen na operačných sálach, ale i v zákrokových 
miestnostiach či v ambulanciách.
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HYDRAULIC TOP Vozík HYDRAULIC TOP je zdravotníkmi oceňovaný predovšetkým pre 
pohodlnú obsluhu a elegantné dizajnové prevedenie. Pri práci vyu-
ži jete špeciálne vyvinutý teleskop, ktorý umožňuje nielen cit l ivý zdvih 
tácky, ale aj nadpriemernú zmenu výšky, a to až o 50 cm. Zväčšená 
tácka s prehĺbeným prelisom zaručuje bezpečné uloženie predmetov 
na ploche. Vozík HYDRAULIC TOP je špičkový výrobok pri ktorom 
oceníte, že do Vašej práce prináša komfort, ktorý si zaslúžite.

Tácka
Otočná 360°, nerezová, 
ľahko odoberateľná, 
zvýšený prelis 1,5 cm.

Stop páčka
Stop páčka aretácie 

otočnej pracovnej tácky.

Pedál
Nožný pedál umožňujúci 
plynulý a cit l ivý zdvih 
pracovnej tácky až o 50 cm.

Zdvih
hydraulika s teleskopom

Kolieska
3x otočné s brzdou Ø 7,5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
50 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
34 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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HYDRAULIC CLASIC Stolík HYDRAULIC CLASIC oceňujú zdravotníci pre vysokú 
funkčnosť a ľahkú obsluhu pri práci. K tomu dopomáha 
hydraulický zdvih, otočná a zároveň odoberateľná tácka. Stolík 
HYDRAULIC CLASIC je výbornou voľbou pre profesionálov 
a špecial istov vo svojom odbore, ktorí určite ocenia vynikajúci 
pomer cena - výkon.

Tácka
Otočná 360°, nerezová, ľahko 
odoberateľná, prelis 0,4 cm.

Stop skrutka
Skrutka samo-svornej aretácie 
otočnej pracovnej tácky.

Pedál
Nožný pedál umožňujúci 

plynulý a cit l ivý zdvih pracovnej 
tácky až o 40 cm.

Zdvih
hydraulika

Kolieska
4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
30 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
18 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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INSTRUMAN MAXI Stolík INSTRUMAN MAXI je vhodný pre tých, ktorí potrebujú pri 
svojej špecial izovanej práci väčšiu pracovnú plochu a zároveň vy-
sokú nosnosť. Stolík INSTRUMAN MAXI tieto požiadavky dokonale 
splní, a tak budete mať po ruke všetko, čo potrebujete. Flexibi l itu 
a ľahkú obsluhu vám zaručuje hydraulický zdvih.

Tácka
Nerezová, ľahko odoberateľná, 
zvýšený prelis 1,5 cm.

Pedál
Nožný pedál umožňujúci 

plynulý a cit l ivý zdvih 
pracovnej tácky  

až o 40 cm.

Zdvih
hydraulika s teleskopom

Kolieska
4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
50 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
25 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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INSTRUMAN SPRING Pri práci so stolíkom INSTRUMAN SPRING oceníte ľahkú 
obsluhu pri zmene výšky vďaka plynovej pružine. Otočná 
a zároveň snímateľná tácka vám umožňuje variabil itu pri prá-
ci. Stolík INSTRUMAN SPRING spĺňa náročné kritéria pre 
prácu v zdravotníctve.

Tácka
Otočná 360°, nerezová, ľahko 
odoberateľná, prelis 0,4 cm.

Stop skrutka
Skrutka samo-svornej aretácie 
otočnej pracovnej tácky.

Pedál
Nožný pedál umožňujúci 

pneumatický zdvih pracovnej 
tácky až o 40 cm.

Zdvih
plynová pružina

Kolieska
4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
10 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
14 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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INSTRUMAN TWIST Stolík INSTRUMAN TWIST je určený do menej náročných pod-
mienok. Pri práci oceníte otočnú a zároveň odoberateľnú tácku, 
ktorá vám umožňuje väčšiu variabilitu. Stolík INSTRUMAN TWIST 
spĺňa kritériá pre prácu v zdravotníctve.

Tácka
Otočná 360°, nerezová, ľahko 
odoberateľná, prelis 0,4 cm. Stop skrutky

Horná stop skrutka samo-svornej 
aretácie otočnej pracovnej tácky.

Dolná stop skrutka aretácie ručného 
nastavenia výšky zdvihu až o 40 cm.

Zdvih
ručný

Kolieska
4x otočné s brzdou Ø 6,5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
20 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
13 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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INSTRUMAN HAND Stolík INSTRUMAN HAND je základným modelom, ktorý vyniká 
predovšetkým cenou. Model je vybavený antirezonančnou vý-
stuhou, ktorá tlmí hluk. Samozrejmosťou je nastaviteľná výška 
tácky. Stolík INSTRUMAN HAND spĺňa kritériá pre prácu v zdra-
votníctve bez rizika korózie.

Tácka
Nerezová tácka, 
prelis 0,4 cm. Stop skrutka

Stop skrutka aretácie 
ručného nastavenia výšky 

zdvihu až o 35 cm.

Zdvih
ručný

Kolieska
4x otočné 2x s brzdou Ø 5 cm

Steri l izácia
para max. 130°C po dobu 3 minút

Nosnosť
10 kg pri rovnomernom zaťažení

Hmotnosť celková
7 kg

Materiál
nerezová oceľ AISI304
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NÁSTROJOVÝ STOLÍK
príručný

Celonerezový pojazdný stolík určený na prípravu zdravot-
níckeho materiálu a manipuláciu s chirurgickými nástrojmi.
Vhodný na operačné sály a pre ambulancie.

Kolieska Ø 5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Celonerezový pojazdný stolík na prípravu zdravotníckeho 
materiálu a chirurgických nástrojov. Je doplnený trojstran-
nou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov 
zo stolíka.

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 40 kg
Antirezonančná výstuha •

Celková nosnosť 80 kg
Hmotnosť 11 kg

Kolieska Ø 5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 30 kg
Antirezonančná výstuha •

Celková nosnosť 30 kg
Hmotnosť 11 kg

NEREZ2053

NEREZ2051

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie 

pri manipulácii s vozíkom.

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie 

pri manipulácii s vozíkom.

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska
z nerezovej ocele AISI304.
Nosnosť: 30 kg/polica.

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska s ohrádkou 
z nerezovej ocele AISI304.
Nosnosť: 30 kg/polica.

NÁSTROJOVÝ STOLÍK
s ohrádkou
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NÁSTROJOVÝ STOLÍK

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie 

pri manipulácii s vozíkom.

Šikovný malý nástrojový stolík slúži na ukladanie zdravot-
níckeho materiálu a chirurgických nástrojov. Vhodný naj-
mä do ambulancií.

Technická špecif ikácia
Kolieska Ø 5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Antirezonančná výstuha •

Celková nosnosť 40 kg
Hmotnosť 10 kg

NEREZ2054Lakovaná konštrukcia
Lakovaná konštrukcia v práškovej 
farbe s odoberateľnou pracovnou 
doskou z nerezovej ocele.

Kolieska Ø 5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.





Transportné 
vozíky

Vozíky, ktoré si nájdu široké uplatnenie nielen na operačných 
sálach, ale aj na oddeleniach nemocníc či v ambulanciách. 

Transportný vozík bude neoceniteľným pomocníkom pri preprave 
nástrojov alebo iného zdravotníckeho materiálu.



16

TRANSPORTNÉ VOZÍKY

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska
s prelisom. 
Nosnosť: 50 kg/polica.

Antirezonančná
výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Kolieska
Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Výsuvný kôš
Celonerezové prevedenie. 

Možnosť pridania prepážok 
do koša.

Celonerezové prevedenie vozíkov určených na pre-
pravu a uskladnenie širokej škály zdravotníckych 
nástrojov a materiálov. Vozíky sú vybavené policami 
s antirezonančnou výstuhou. 

Bez madiel
možnosť prevedenia bez madiel

Drôtené prepážky
možnosť umiestnenia do košov

Kolieska
antistatické prevedenie

Kat.č.:NEREZ2604

Nerezová
konštrukcia
Celonerezové 

prevedenie z nerezovej 
ocele AISI304.

Voliteľné príslušenstvo 
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TRANSPORTNÉ VOZÍKY

Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky ‒
Nosnosť koša 15 kg
Celková nosnosť 30 kg
Hmotnosť 15 kg

Technická špecif ikácia

NEREZ2600

Technická špecif ikácia
Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša 15 kg
Celková nosnosť 120 kg
Hmotnosť 19 kg

NEREZ2604

Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša 15 kg
Celková nosnosť 70 kg
Hmotnosť 15 kg

Technická špecif ikácia

NEREZ2602

Technická špecif ikácia
Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša 15 kg 
Celková nosnosť 80 kg
Hmotnosť 18 kg

NEREZ2605
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TRANSPORTNÉ VOZÍKY

Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia
Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša ‒
Celková nosnosť 100 kg
Hmotnosť 15 kg

Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša 15 kg
Celková nosnosť 70 kg
Hmotnosť 14 kg

NEREZ2611 NEREZ2612

Technická špecif ikácia
Prevedenie XL
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša ‒
Celková nosnosť 200 kg
Hmotnosť 19 kg

Technická špecif ikácia
Prevedenie L
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť koša ‒
Celková nosnosť 150 kg
Hmotnosť 15 kg

NEREZ2702 NEREZ2616
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Prevedenie XXL XL L

Kolieska Ø 12,5 cm Ø 12,5 cm Ø 12,5 cm
Brzdené kolieska 2x 2x 2x
Nosnosť prac. dosky 100 kg 50 kg 50 kg
Nosnosť koša ‒ ‒ ‒
Celková nosnosť 200 kg 100 kg 100 kg
Hmotnosť 24 kg 15 kg 13 kg

Technická špecif ikácia
LXLXXL

Prevedenie XXL XL L

Kolieska Ø 12,5 cm Ø 12,5 cm Ø 12,5 cm
Brzdené kolieska 2x 2x 2x
Nosnosť prac. dosky 100 kg 50 kg 50 kg
Nosnosť koša ‒ ‒ ‒
Celková nosnosť 300 kg 150 kg 150 kg
Hmotnosť 32 kg 18 kg 15 kg

Technická špecif ikácia

LXLXXL

Pracovná doska
Nerezová pracovná 
doska s prelisom.

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska
s prelisom.

Antirezonančná
výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Antirezonančná
výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Kolieska
Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Kolieska
Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Nerezová
konštrukcia

Dvoj-policové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Nerezová
konštrukcia

Troj-policové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

NEREZ2701 L

NEREZ2700 L

NEREZ2603 XL

NEREZ2601 XL

NEREZ2062 XXL

NEREZ2061 XXL
TRANSPORTNÉ VOZÍKY

63

63

96

77

77

58

58





Viacúčelové 
vozíky

Každá operačná sála či oddelenie má svoje špecif ické 
potreby a nároky. Široká variabil ita týchto vozíkov zaručuje,

že si každý nájde vozík šitý na mieru.
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Pracovná doska
Nerezová pracovná doska
s prelisom. 
Nosnosť: 50 kg/polica. Prachotesná 

plnovýsuvná zásuvka

Čelá zásuviek s vnútorným 
gumovým profi lom.

Plytká zásuvka na guličkových 
plnovýsuvoch s doťahom.

Nosnosť: 20kg.

Antirezonančná
výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Kolieska
Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Centrálny zámok
na bočnej strane vozíka

Bez madiel
možnosť prevedenia vozíka bez madiel

Kôš
Celonerezové prevedenie. 

Možnosť pridania prepážok 
do koša.

VIACÚČELOVÉ VOZÍKY Vozíky určené na uskladnenie a prepravu zdravotníc-
keho meteriálu a nástrojov. Celonerezové prevedenie 
vozíkov zaručuje dlhú životnosť. Vozíky sú vybavené 
plnovýsuvnými zásuvkami (na želanie uzamykateľný-
mi), policami s antirezonančnou výstuhou. Na prianie 
zákazníka je vozík možné vybaviť tlačným madlom.

Kat.č.:NEREZ2844

Farebné prevedenie zásuviek 

Voliteľné príslušenstvo Modulový systém zásuviek 

RAL 1011

RAL 2011

RAL 4008

RAL 6018 RAL 9003

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5015

Plastová zásuvka S

Plastová zásuvka M

Plastová zásuvka L

RAL 7042

RAL 9005
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Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša 15 kg

Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša −

VIACÚČELOVÉ VOZÍKY

NEREZ 2726
(zásuvka 2xS 1xM)

NEREZ 2722
(zásuvka 1xM)

NEREZ 2725
(zásuvka 4xS)

NEREZ 2723
(zásuvka 2xS)

NEREZ 2724
(zásuvka 2xM)

NEREZ 2723C
(zásuvka 2xS)

NEREZ 2721
(zásuvka 2xS)

NEREZ 2822
(zásuvka 1xM)

verzia bez madla

NEREZ 2720
(zásuvka 1xM)

NEREZ 2823
(zásuvka 2xS)

verzia bez madla
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VIACÚČELOVÉ VOZÍKY

NEREZ 2732
(zásuvka 2xS 1xM)

NEREZ 2736
(zásuvka 2xS 1xM)

NEREZ 2730
(zásuvka 2xM)

NEREZ 2735
(zásuvka 4xS)

NEREZ 2734
(zásuvka 2xM)

NEREZ 2765
(zásuvka 3xS 1xL)

NEREZ 2733
(zásuvka 1xS 1xL)

NEREZ 2770
(zásuvka 2xS 2xM)

NEREZ 2764
(zásuvka 1xS 1xM 1xL)

NEREZ 2769
(zásuvka 4xS 1xM)

Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša −

Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša 15 kg
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NEREZ 2740
(zásuvka 2xS 1xM)

NEREZ 2743
(zásuvka 4xS)

NEREZ 2739
(zásuvka 4xS)

NEREZ 2745
(zásuvka 1xS 1xL)

NEREZ 2738
(zásuvka 2xM)

NEREZ 2742
(zásuvka 2xL)

NEREZ 2741
(zásuvka 1xS 1xL)

NEREZ 2744
(zásuvka 2xS 1xM)

NEREZ 2840
(zásuvka 2xS 1xM)
verzia bez madla

NEREZ 2843
(zásuvka 4xS)

verzia bez madla

Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša −

Kolieska                            Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky 50 kg
Nosnosť zásuvky s MS 20 kg
Nosnosť koša 15 kg

VIACÚČELOVÉ VOZÍKY



Modulový systém zásuviek
Našou úlohou je nielen predaj zabehnutých produktov, ale aj 
pr inášanie noviniek do zdravotníckeho prostredia, ktoré vám 
uľahčia prácu. Jednou z týchto noviniek je aj modulový systém 
zásuviek. Každá zásuvka je tvorená vyberateľným modulovým 
košom, ktorý sa dá vybrať a uskladniť v stojane mimo vozíka.

Hlavné výhody

Modulový systém je veľmi pohodlný na použivanie. Koše sa ľahko 
vyberajú aj vkladajú.

Vďaka modulovému systému viete rýchlo zareagovať na každú 
situáciu a do vozíka si vložiť koše s práve potrebným materiálom 
či nástrojmi.

Prehľadnosť je veľkou výhodou tohto systému. Koše si môžete
v stojane systematicky usporiadať a presne viete, kde nájdete to, 
čo v danej chvíl i potrebujete.

Komfort

Flexibi l ita

Všetko na svojom mieste
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VARIANTY USPORIADANIA PRIEHRADOK

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Variant 5 Variant 6 Variant 7 Variant 8

Variant 9 Variant 10 Variant 11 Variant 12

Variant 13 Variant 14 Variant 15 Variant 16

Variant 17 Variant 18 Variant 19 Variant 20

Variant 21 Variant 22 Variant 23 Variant 24

* všetky rozmery sú uvedené v cm.





Špecial izované vozíky
Vozíky určené na špecif ickú úlohu pri záchrane života, resuscitácii, 

podávaní anestézy či iných činnostiach vykonávaných na oddeleniach 
JIS, ARO, OAIM a operačných sálach.
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RESUSCITAČNÝ VOZÍK Kvalitné vyhotovenie  s použitím nerezovej ocele, pracho-
tesné zásuvky s dorazom a modulovými košmi. Množstvo 
príslušenstva, ako držiak defibrilátora, držiak kyslíkovej 
fľaše či resuscitačná podložka robia z tohto vozíka dôleži-
tého pomocníka pri záchrane ľudského života.RSX 1

Kôš

Nerezový vyberateľný
kôš na infekčný odpad.

Držiak O2 fl iaš

Nerezový držiak na kyslíkové fľaše 
s upínacími popruhmi.

Plastové boxy

Pre uloženie drobného zdravotníckeho 
materiálu, poistka proti otváraniu pri 
manipulácii s vozíkom.

Držiak defibri látora

Nerezový otočný držiak 
defibri látora s upínacími 

popruhmi.

Otvárač ampuliek

Nerezový odoberateľný 
otvárač s odhadzovacou 

nádobkou. 

Resuscitačná podložka

Umiestnená (zavesená) 
na zadnej časti vozíka.

Zásuvková l išta

Zásuvková l išta 4x 220V,
prívod 1,8m.

Prachotesné zásuvky

Čelá zásuviek s vnútorným 
gumovým profi lom.

Zadná strana resuscitačného vozíka
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Nádoba na katétre

Nerezová vyberateľná nádoba 
na odsávacie katétre.

ANESTÉZIOLOGICKÝ VOZÍK Kvalitný vozík nerezovej konštrukcie predurčený 
pre anestéziológov s potrebným vybavením, ako 
držiak kyslíkovej fľaše, otvárač ampuliek, infúz-
ny stojan a množstvo odkladacieho priestoru na 
drobný zdravotnícky materiál.AEX 1

Hladký povrch
Vyhovuje umiestneniu prístrojov/

monitorov a zároveň je jednoducho 
dezinfikovateľný.

Nerezová konštrukcia
Celonerezové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Celonerezový pojazdný stojan určený  na uloženie 
prístrojov/monitorov na operačných sálach. Stojan 
môže byť vybavený sieťovými zásuvkami pre pripo-
jenie elektrických prístrojov.

Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť poličiek 10 kg
Nosnosť  spodnej prac. dosky 30 kg
Celková nosnosť 80 kg
Hmotnosť 25 kg

Technická špecif ikácia

Sieťový adaptér
Vozík možno vybaviť elektrickou 

zásuvkovou l ištou 4x 220V

STOJAN NA PRÍSTROJE

NEREZ2032

Kat.č.:11244

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Príručná polička

Nerezová príručná polička.

Držiak O2 fl iaš

Nerezový držiak na kyslíkové 
fľaše s upínacími popruhmi.

Plastové boxy
Pre uloženie drobného zdravotníckeho 
materiálu, poistka proti otváraniu pri 
manipulácii s vozíkom.

Otvárač ampuliek

Nerezový odoberateľný otvárač 
s odhadzovacou nádobkou 

Prachotesné zásuvky

Čelá zásuviek s vnútorným 
gumovým profi lom.
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Nerezová konštrukcia
Celonerezové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Technická špecif ikácia
Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Kapacita mís 15-18 ks
Nosnosť police 15 kg
Celková nosnosť 90 kg
Hmotnosť 31 kg

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,

2x s brzdou.

Police s ohrádkou
Police sú vybavené 

ohrádkou z troch strán.

VOZÍK NA PODLOŽNÉ MISY Celonerezový pojazdný vozík určený pre od-
loženie a prepravu podložných mís. Ohrádky 
na troch stranách zabraňujú vypadnutiu mís 
pri transporte.

NEREZ2056

Vozík s vysokou nosnosťou umožňuje bezpečné ulo-
ženie prístrojov a je vybavený sieťovými zásuvkami pre 
ich pripojenie. Veľké kolieska zaručujú ľahkú manipu-
láciu s vozíkom.

ENDOSKOPICKÝ VOZÍK

Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Police 1x pevná / 5x výsuvná
Nosnosť police 20 kg
Zásuvka 1x (bez zámku)
Nosnosť zásuvky 20 kg

Technická špecif ikácia

Výsuvné police

Výsuvné police na guličkových 
plnovýsuvoch s doťahom.
Zakrytie ostrého rohu police. 
Nosnosť: 20kg.

Plnovýsuvná zásuvka

Plytká zásuvka bez uzamykania na 
guličkových plnovýsuvoch s doťahom.
Nosnosť: 20kg.

Pracovná doska
Pevná nerezová pracovná doska 

Nosnosť: 20 kg.

Sieťový adaptér
Vozík je vybavený elektrickou 

zásuvkovou l ištou 4x 220V

ATYPK180
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Háčiky na rúška 20 ks
Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť háčika 0,5 kg
Nosnosť vaničky 15 kg
Hmotnosť 11 kg

Technická špecif ikácia

NEREZ1035 NEREZ1036

Háčiky na rúška 30 ks
Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť háčika 0,5 kg
Nosnosť vaničky 15 kg
Hmotnosť 12 kg

Technická špecif ikácia

VOZÍKY NA RÚŠKA
na rúška a pleny

Celonerezový pojazdný stojan určený na prepravu rúšok a plien. 
Stojan je vybavený vyberateľnou vaničkou, čím uľahčuje manipuláciu 
s použitým materiálom.

POJAZDNÁ SKRINKA 
s roletou

Kolieska Ø 12,5 cm
4x otočné kolieska,

2x s brzdou.

Celonerezová pojazdná skrinka určená na transport zdravot-
níckeho materiálu a chirurgických nástrojov. Skrinka je vyba-
vená uzamykateľnou roletou.

Technická špecif ikácia
Rozmer 73 x 54 x 105 cm
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Nosnosť police 30 kg
Celková nosnosť 80 kg

ZV1390N
Pracovná doska
Nerezová pracovná doska
z nerezovej ocele AISI304.
Nosnosť: 50 kg.

Ochranné prvky
Vozík je chránený štyrmi 
kruhovými prvkami z odolného 
nárazuvzdorného plastu.

Plastová roleta
Uzamykateľná plastová ABS roleta.





Infúzne stojany
Stojany na infúznu techniku

Celonerezové prevedenie zaručuje dlhú životnosť a ľahkú 
dezinfekciu. Široká škála príslušenstva umožňuje vyskladať si 

infúzny stojan presne podľa potrieb oddelenia.
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Zaťažená základňa

Pr idané závažia do základne 
stojanu zabezpečujú nízke ťažisko 

a vysokú stabil itu.

Upínacie skrutky
Každý držiak a príslušenstvo na stojane je 
možné pomocou rýchloupínacej skrutky 
odobrať alebo zmeniť jeho polohu.

Páčkový mechanizmus
Nastavenie výšky zdvihu infúzneho 

držiaka pomocou páčky.
Výškové nastavenie: 143 - 226 cm

INFÚZNY STOJAN 
na zdravotnícku techniku

Výškové nastavenie 143 - 226 cm
Konštrukcia nerez / hl iník
Priemer základne stojanu 63 cm
Kolieska (zdvojené) 5x Ø 7,5 cm
Brzdené kolieska 2x
Nosnosť 32 kg

I-PRE 3

Prémiový infúzny stojan vhodný na upevnenie zdravotníckej  
techniky. Na stojan je možné jednoducho upevniť/odobrať širokú 
škálu príslušenstva. Vyniká svojou vysokou nosnosťou (až 32 kg) 
a značnou stabil itou.

Voliteľné príslušenstvo Držiak infúzi í 

Technická špecif ikácia 

Tlačná rúčka
nerez/hliník

Držiak križový 
nosnosť: 5 kg/hák

Koľaj na prístroje
nerez/hliník, nosnosť: 5 kg

Držiak pumpy
nerez/hliník, nosnosť: 5 kg

Držiak tyčový
nosnosť: 2 kg/hák

Odkladacia tácka
nerez/hliník, 30x25 cm

Antistatické kolieska
Elektricky vodivé kolieska.
5x otočné kolieska, 2x s brzdou.
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Štandardný kvalitný celonerezový infúzny stojan s plynule nastaviteľnou 
výškou, vysokou nosnosťou (až 20 kg), ako aj možnosťou pridania 
f ixného príslušenstva.

Technická špecif ikáciaTechnická špecif ikácia

NEREZ1005NEREZ1002

I-PRE 4

Výškové nastavenie 112 - 200 cm
Konštrukcia nerez
Kolieska 5x Ø 6,5 cm
Brzdené kolieska 2x
Nosnosť 20 kg

Výškové nastavenie 112 - 200 cm
Konštrukcia nerez
Kolieska 5x Ø 5 cm
Brzdené kolieska 2x
Nosnosť 16 kg

INFÚZNY STOJAN 
premium care

INFÚZNY STOJAN 
nerezový

Výškové nastavenie 150 - 235 cm
Konštrukcia nerez / hl iník
Priemer základne stojanu 63 cm
Kolieska 5x Ø 7,5 cm
Brzdené kolieska 2x
Nosnosť 13 kg

Prémiový infúzny stojan vhodný aj na upevnenie zdravotníckej  
techniky. Na stojan je možné jednoducho upevniť/odobrať širokú 
škálu príslušenstva.

Odkladací kôš
nerezový odkladací kôš

Držiak sáčku na moč
nosnosť: 2 kg/hák

Držiak tyčový
nosnosť: 2 kg/hák

Odkladací kôš
nerez/hliník, 30x20x10 cm

Tácka
nerezová tácka Ø 30 cm

Odkladacia tácka
nerez/hliník, 30x25 cm

Držiak krížový 
nosnosť: 5 kg/hák

Tlačná rúčka
nerez/hliník

Voliteľné príslušenstvo 

Voliteľné príslušenstvo Držiak infúzi í 

Technická špecif ikácia 





Stojany na  
infekčný odpad

Žiadna operačná sála sa nezaobíde bez nádoby 
na odhadzovanie infekčného odpadu. K dispozíci i sú rôzne 

veľkosti a objemy nádob, ako aj výškovo nastaviteľné stojany.
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STOJAN NA INFEKČNÝ ODPAD

Model NEREZ1012
Nádoba 2x Ø 27 cm
Objem nádoby 2x 5l
Kolieska 5x Ø 5 cm
Nosnosť 2x 5 kg
Hmotnosť 4 kg

Mode l NEREZ1013
Nádoba 1x Ø 38 cm
Objem nádoby 11l
Kolieska 5x Ø 5 cm
Nosnosť 10 kg
Hmotnosť 4  kg

Mode l NEREZ1011
Nádoba 1x Ø 38 cm
Objem nádoby 11l
Kolieska 5x Ø 5 cm
Nosnosť 10 kg
Hmotnosť 4 kg

Celonerezové prevedenie  stojanu 
a nádoby z nerezovej ocele AISI304. 
Plynule nastaviteľná výška stojana 
s aretáciou.

Mode l NEREZ1009 NEREZ1010
Nádoba 1x Ø 49 cm  1x Ø 38 cm
Objem nádoby 11l 11l
Kolieska 3x Ø 5 cm 3x Ø 5 cm
Nosnosť 5 kg 5 kg
Hmotnosť 3 kg 3 kg

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

NEREZ1013

NEREZ1012

NEREZ1009 / NEREZ1010

NEREZ1011

Nádoba s uchom



41

VAKO NA INFEKČNÝ ODPAD

VEDRO NA INFEKČNÝ ODPAD

Nádoba 1x Ø 30 cm
Objem nádoby 15l
Kolieska 4x Ø 5 cm
Nosnosť 15 kg
Hmotnosť 4,5 kg

Celonerezové prevedenie stojanu z nerezo-
vej ocele AISI304 a s uzatváracou gumovou 
planžetou na vaky s infekčným odpadom.

Nádoba 1x Ø 30 cm
Objem nádoby 15l
Kolieska 4x Ø 5 cm
Nosnosť 15 kg
Hmotnosť 3,5 kg

Objem 80 l
Plastový nárazník 4x
Kolieska 4x Ø 5 cm
Nosnosť 40 kg
Hmotnosť 5 kg

Objem 80 l
Plastový nárazník 4x
Kolieska 2x Ø 20 cm 2x Ø 5 cm
Nosnosť 40 kg
Hmotnosť 7 kg

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Celonerezové prevedenie stojanu a vedra 
z nerezovej ocele AISI304. Prevedenie aj 
s výškovo nastaviteľnou rúčkou.

NEREZ4001

NEREZ1015

NEREZ4002

NEREZ1016





Operačné
stoličky

Nami ponúkané operačné stoličky zabezpečujú operáterovi 
dobrú ergonómiu sedenia, vysokú stabil itu a praktické 

nastavovanie výšky. Vďaka jednoduchej manipulácii, ľahkej 
dezinfekcii a možnosti antistatického prevedenia 

sú predurčené na použit ie na operačných sálach.
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Kolieska
5x kolieska Ø 50mm.
(Prevedenie aj s tlakovou brzdou)

Operačná stolička s nožným pedálom na nastavenie výšky. 
Jednoduché ovládanie, pri ktorom nemusíte použiť ruky. 
Vďaka nastaviteľnému operadlu si stoličku individuálne 
prispôsobíte.

Model 2601 2603 2605

Konštrukcia nerez nerez nerez
Sedák Ø 40 cm Ø 40 cm Ø 40 cm
Nastavenie výšky 55  - 79 cm 45  - 60 cm 45  - 60 cm
Kolieska Ø 3 cm Ø 5 cm ‒
Tlaková brzda • ‒ ‒
Nosnosť 110 kg 110 kg 110 kg

Model 2602 2604 2606

Konštrukcia nerez nerez nerez
Sedák Ø 40 cm Ø 40 cm Ø 40 cm
Nastavenie výšky 55  - 79 cm 45  - 60 cm 45  - 60 cm
Kolieska Ø 3 cm Ø 5 cm ‒
Tlaková brzda • ‒ ‒
Nosnosť 110 kg 110 kg 110 kg

Stolička s operadlom Stolička bez operadla

Kat.č.:2603

Operadlo
Výškovo nastaviteľné.

Zdravotnícka koženka
Kvalitná zdravotnícka koženka  
jednoducho dezinfikovateľná.

Nožný pedál
Plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej 

pružiny ovládanej nožným pedálom.

NEREZOVÁ STOLIČKA 
pre lekára

Technická špecif ikáciaTechnická špecif ikácia
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Nožný pedál
Plynulé nastavenie výšky pomocou 
plynovej pružiny ovládanej nožným 

pedálom.

Tlaková brzda
Zaťažením sedadla sa kolieska  
automaticky zabrzdia.

Nerezová konštrukcia
Pevná nerezová konštrukcia.
(Prevedenie s 85, 78, 62 cm výškou)

Sklon sedadla
Pozdĺžny sklon sedadla 

nastaviteľný v rozsahu ± 5°.

Sklon sedadla
Pozdĺžny sklon sedadla 
nastaviteľný v rozsahu ± 5°.

Model 2304 2301 2305

Konštrukcia nerez nerez nerez
Sklon sedadla ± 5° ± 5° ± 5°
Výška 85 cm 78 cm 62 cm
Šírka 28 cm 28 cm 28 cm
Dĺžka 38 cm 38 cm 38 cm
Nosnosť 110 kg 110 kg 110 kg

Model 2303

Konštrukcia nerez
Sklon sedadla ± 5°
Nastavenie výšky 55  - 79 cm
Kolieska Ø 3 cm
Tlaková brzda •
Nosnosť 110 kg

Sedák
Sedák odliaty z pružného 
polyuretánu čiernej farby.

NEREZOVÁ STOLIČKA 
operačná

NEREZOVÁ STOLIČKA 
operačná

Nastavenie sklonu sedadla či výškové nastavenie umožňujú 
stoličku operatérovi individuálne prispôsobiť. Vďaka kolies-
kam s tlakovou brzdou sa môžete jednoducho pohybovať 
v priestore.

Jednoduchšia operačná stolička s pevnou výškou je ur-
čená pre menšie zákrokové miestnosti a operačné sály. 
Vyšší komfort lekára je zabezpečný vďaka nastaviteľnému 
sklonu sedadla.

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia





Pojazdné košové stojany
Závesné steny

Celonerezové stojany a steny na prehľadné rozdelenie 
zdravotníckeho materiál. Stojany a steny sú vhodné na operačné 

sály, zákrokové miestnosti, ale aj pre ambulancie.
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Nerezová konštrukcia
Celonerezová konštrukcia 
z nerezovej ocele AISI304.

Kôš
Celonerezové prevedenie. Možnosť 

pridania alebo odobrania košov.
Nosnosť: 3 kg.

Spodná doska
Možnosť prevedenia stojanu 

bez alebo so spodnou doskou.
Nosnosť: 5 kg.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz ster i lných mate-
r iálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále 
a nemocničných oddeleniach.

Steri l izácia
Para max. 130°C po dobu
3 minút.

Kat.č.:NEREZ01511

Kat.č.:NEREZ01512

Kat.č.:NEREZ01513

POJAZDNÉ STOJANY 
košové 102

Kat.č.:NEREZ5001
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NEREZ5001

NEREZ5007

NEREZ5003NEREZ5002

NEREZ5008

Kôš 01511 1x
Kôš 01512 1x
Kôš 01513 1x
Nosnosť 9 kg
Hmotnosť 10 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 3x
Nosnosť 9 kg
Hmotnosť 12 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 2x
Nosnosť 11 kg
Hmotnosť 12 kg

Kôš 01511 2x
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 2x
Nosnosť 17 kg
Hmotnosť 12 kg

Kôš 01511 2x
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 2x
Nosnosť 17 kg
Hmotnosť 13 kg

POJAZDNÉ STOJANY BEZ SPODNEJ DOSKY

POJAZDNÉ STOJANY SO SPODNOU DOSKOU
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Nerezová konštrukcia
Celonerezová konštrukcia
z nerezovej ocele AISI304.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Kôš
Celonerezové prevedenie. Možnosť 

pridania alebo odobrania košov.
Nosnosť: 3 kg.

Spodná doska
Možnosť prevedenia stojanu

bez alebo so spodnou doskou.
Nosnosť: 5 kg.

Steri l izácia
Para max. 130°C po dobu
3 minút.

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz ster i lných mate-
r iálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále 
a nemocničných oddeleniach.

POJAZDNÉ STOJANY 
košové 136

Kat.č.:NEREZ5006

Kat.č.:NEREZ01511

Kat.č.:NEREZ01512

Kat.č.:NEREZ01513
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NEREZ5005 NEREZ5006

NEREZ5009

NEREZ5004

NEREZ5010 NEREZ5011

Kôš 01511 4x
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 4x
Nosnosť 24 kg
Hmotnosť 16 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 3x
Nosnosť 14 kg
Hmotnosť 14 kg

Kôš 01511 2x
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 1x
Nosnosť 20 kg
Hmotnosť 15 kg

Kôš 01511 4x
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 1x
Nosnosť 26 kg
Hmotnosť 16 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 4x
Nosnosť 12 kg
Hmotnosť 14 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 2x
Nosnosť 12 kg
Hmotnosť 13 kg

POJAZDNÉ STOJANY BEZ SPODNEJ DOSKY

POJAZDNÉ STOJANY SO SPODNOU DOSKOU
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Nerezová konštrukcia
Celonerezová konštrukcia
z nerezovej ocele AISI304.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

VARIANT 136 VARIANT 102

Kôš
Celonerezové prevedenie. Možnosť 

pridania alebo odobrania košov.
Nosnosť: 3 kg.

Spodná doska
Možnosť prevedenia stojanu 

bez alebo s dvojitou spodnou doskou.
Nosnosť: 5 kg.

Steri l izácia
Para max. 130°C po dobu
3 minút.

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz ster i lných mate-
r iálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále 
a nemocničných oddeleniach.

POJAZDNÉ STOJANY 
dvojité košové

Kat.č.:NEREZ5012

Kat.č.:NEREZ01511

Kat.č.:NEREZ01512

Kat.č.:NEREZ01513
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NEREZ5012 NEREZ5015

NEREZ5013 NEREZ5014 NEREZ5016

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 4x
Nosnosť 17 kg
Hmotnosť 16 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 2x
Nosnosť 17 kg
Hmotnosť 15 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 4x
Nosnosť 18 kg
Hmotnosť 11 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 2x
Kôš 01513 6x
Nosnosť 24 kg
Hmotnosť 18 kg

Kôš 01511 ‒
Kôš 01512 ‒
Kôš 01513 6x
Nosnosť 23 kg
Hmotnosť 19 kg

POJAZDNÉ STOJANY VARIANT 102

POJAZDNÉ STOJANY VARIANT 136
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Stojany sú určené na ukladanie a prevoz ster i lných mate-
r iálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále 
a nemocničných oddeleniach.

POJAZDNÉ STOJANY 
košové s prac. doskou

Nerezová konštrukcia
Celonerezová konštrukcia
z nerezovej ocele AISI304.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Kôš
Celonerezové prevedenie. Možnosť 

pridania alebo odobrania košov.
Nosnosť: 3 kg.

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska 

s hladkým povrchom.
Nosnosť: 5 kg.

Nosnosť prac. dosky 5 kg
Nosnosť koša 3 kg
Celková nosnosť 20 kg
Hmotnosť 10 kg

Nosnosť prac. dosky 5 kg
Nosnosť koša 3 kg
Celková nosnosť 15 kg
Hmotnosť 10 kg

Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia

Kat.č.:NEREZ01513

NEREZ5017 NEREZ5018

Kat.č.:NEREZ01511 Kat.č.:NEREZ01512

Kat.č.:NEREZ5017
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Stojany sú určené na ukladanie steri lných materiálov potrebných pre 
zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.ZÁVESNÉ STENY 

košové 

Nerezová konštrukcia
Celonerezová konštrukcia
z nerezovej ocele AISI304.

Kôš
Celonerezové prevedenie. Možnosť 

pridania alebo odobrania košov.
Nosnosť: 3 kg.

Závesné háčiky 2x
Nosnosť koša 6 kg
Celková nosnosť 40 kg

Závesné háčiky 2x
Nosnosť koša 6 kg
Celková nosnosť 40 kg

Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia

Kat.č.:NEREZ01513

NEREZ5104 NEREZ5103

Kat.č.:NEREZ01511 Kat.č.:NEREZ01512

Kat.č.:NEREZ5103
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STENA 5092STENA 5091

NEREZ0004

STENA 5090

NEREZ50-15

Jednoduché, praktické a hygienické uloženie steri lnej operačnej obuvi.
Vďaka zaveseniu vo vertikálnej polohe obuv rýchlo schne a zároveň 
stena zaberá minimum miesta v priestore.

ZÁVESNÉ STENY
prezuvkové

ZÁVESNÁ STENA
na RTG zástery

ZÁVESNÁ STENA
na podložné misy

Konštrukcia nerez
Rozmer 59 x 123,5 cm
Prevedenie 10 párov obuvi

Konštrukcia nerez
Rozmer 88 x 98,5 cm
Prevedenie 12 párov obuvi

Konštrukcia nerez
Rozmer 120 x 123,5 cm
Prevedenie 20 párov obuvi

Konštrukcia nerez
Kapacita 5 záster
Nosnosť 25 kg

Konštrukcia nerez
Rozmer 150 x 140 cm
Nosnosť 28 kg

Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia

Technická špecif ikáciaTechnická špecif ikácia

* Súčasťou všetkých stien je spojový materiál  pre ich uchytenie do múru.



57

Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Kapacita 12 párov
Nosnosť police 30 kg
Celková nosnosť 90 kg
Hmotnosť 14 kg

Technická špecif ikácia

Kolieska
Ø 7,5 cm

4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Nerezová
konštrukcia
Celonerezové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Polica
Trojpodlažné prevedenie 
z nerezovej ocele.
Nosnosť: 30 kg/polica

VOZÍK NA OBUV

ZDRAVOTNÍCKA OBUV SUECOS

Slúži na pohodlné uskladnenie a prepravu operačnej obuvi. Možnosť 
umiestnenia až 12 párov obuvi na troch policiach.

NEREZ2052

ODEN biela

ODEN mist

ODEN čierna

ODEN marzipan

ODEN modrá

ODEN blomma

ODEN zelená

ODEN midsummer





Skrine na steri l izačné kontajnery 
Nerezové regály a schodíky

Prehľadné uskladnenie steri l izačných kontajnerov, náradia 
alebo iného zdravotníckeho materiálu. Vhodné na vybavenie 

príručných skladov pri operačných sálach.
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Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia Technická špecif ikácia

Rozmer 73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Nosnosť police 30 kg
Celková nosnosť 80 kg
Kolieska Ø 12,5 cm 

Rozmer 73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Nosnosť police 30 kg
Celková nosnosť 110 kg
Kolieska Ø 12,5 cm 

Rozmer 73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Nosnosť police 30 kg
Nosnosť koša 20 kg
Celková nosnosť 130 kg
Kolieska Ø 12,5 cm 

Rozmer 73 x 55 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky 20 kg
Nosnosť police 30 kg
Celková nosnosť 170 kg
Kolieska Ø 12,5 cm 

Pracovná doska
Nerezová pracovná doska s prelisom. 
Nosnosť: 50 kg/polica.

Kolieska Ø 12,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Uzamykateľné dvierka
Špeciálne pánty, ktoré dovoľujú 

maximálne otvorenie dverí. 
U základného typu vozíka je 240° 
a na strane tlačného madla 210°.

Celonerezová skriňa s vysokou nosnosťou sa dá využiť na usklad-
nenie steril izačných kontajnerov alebo ich transport po operačnej 
sále. Nerezové prevedenie zaručuje ľahkú dezinfekciu a kolieska 
o priemere 12,5 cm zase ľahkú manipuláciu s vozíkom.

ZV1391N

ZV1376N

ZV1392N

ZV1377N

POJAZDNÁ SKRIŇA
 na steri l izačné kontajnery
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Technická špecif ikácia
Kolieska Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť pracovnej dosky 10 kg
Nosnosť  poličky 10 kg
Celková nosnosť 40 kg
Hmotnosť 20 kg

Antirezonančná výstuha
Tlmí hluk a vibrácie pri 
manipulácii s vozíkom.

Kolieska Ø 7,5 cm
4x otočné kolieska,

2x s brzdou.

Hladký povrch
Vďaka hladkým poličkám 

je vozík vhodný na prepravu 
steri l izačných jednotiek.

Stredový stĺpik
Jednoduché ukladanie a odoberanie 
steri l izačných jednotiek vďaka 
umiestneniu oporných stĺpikov 
do stredu vozíka.

Slúži na transport sterilizačných jednotiek mimo, aj v rám-
ci operačnej sály. Veľkosť police je prispôsobená na 
umiestnenie 1 veľkej alebo 2 malých kontajnerov.

NEREZ2031

TRANSPORTNÝ VOZÍK 
na steri l izačné kontajnery

Rozmer 56 x 82 x 91 cm
Plastový nárazník 4x
Kolieska Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Celková nosnosť 150 kg

Technická špecif ikácia

Kolieska Ø 12,5 cm
4x otočné kolieska,
2x s brzdou.

Nerezová konštrukcia
Celonerezové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Vysoká nosnosť 
Vozík sa vyznačuje vysokou 

nosnosťou až do 150 kg.

PLOŠINOVÝ VOZÍK Vozík na prepravu veľkých a ťažkých predmetov vyrobený z nere-
zovej ocele. Ľahká dezinfekcia umožňuje jeho použit ie aj v čistých 
priestoroch.

NEREZ2055
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NEREZ2202 NEREZ2203NEREZ2201

Rozmer (cm) 50x30x100
Polica 3x
Nosnosť police 50 kg
Celková nosnosť 150 kg

Rozmer (cm) 70x40x180
Polica 5x
Nosnosť police 50 kg
Celková nosnosť 250 kg

Rozmer (cm) 70x50x180
Polica 5x
Nosnosť police 50 kg
Celková nosnosť 250 kg

Technická špecif ikáciaTechnická špecif ikáciaTechnická špecif ikácia

Nerezové regály sú určené na uskladnenie steri lných materiálov 
potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemoc-
ničných oddeleniach.

NEREZOVÉ REGÁLY

Nerezová skriňa je vhodná všade tam, kde sú vyššie nároky na 
dezinfekciu a odolnosť voči agresívnym dezinfekčným prostried-
kom a kde klasické oceľové lakované skrine nepostačujú.

NEREZOVÁ SKRIŇA

Nerezová konštrukcia
Celonerezové prevedenie 
z nerezovej ocele AISI304.

Rozmer 201 x 118 x 50 cm
Pevná polica 1x
Nastaviteľné police 3x
Vyrovnávacie skrutky 4x
Nosnosť police 30 kg

Technická špecif ikácia

Prachotesné dvere
Uzamykateľné prachotesné 

dvere s čírym plexisklom. 

Vyrovnávacie skrutky
Vďaka vyrovnávacím skrutkám 

môžete skriňu prispôsobiť povrchu.

ATYPKN205
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Kvalitné, ľahko dezinfikovateľné nerezové schodíky pre 
operačné sály. Sú vybavené protišmykovými stupňami 
a nožičkami. Možnosť výberu statickej alebo pojazdnej 
verzie s tlakovou brzdou. 

NEREZOVÉ SCHODÍKY

NEREZ1041

Konštrukcia nerez
Protišmykové stupne •

Protišmykové nožičky •

Kolieska ‒
Tlaková brzda ‒
Nosnosť 110 kg

NEREZ1042

Konštrukcia nerez
Protišmykové stupne •

Protišmykové nožičky •

Kolieska ‒
Tlaková brzda ‒
Nosnosť 110 kg

NEREZ1043

Konštrukcia nerez
Protišmykové stupne •

Protišmykové nožičky ‒
Kolieska •

Tlaková brzda •

Nosnosť 110 kg

NEREZ1044

Konštrukcia nerez
Protišmykové stupne •

Protišmykové nožičky ‒
Kolieska •

Tlaková brzda •

Nosnosť 110 kg

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia

Technická špecif ikácia
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ATYPICKÁ VÝROBA
Ak ste nenašli v našom katalógu produkt, ktorý by vám úplne vyhovoval, povedzte nám o vašich predstavách 
a my im dáme reálnu podobu. Po dôkladnom rozobratí vašej požiadavky a konzultáciách s výrobnými inžiniermi 
vám pripravíme návrh vrátane technickej dokumentácie. Tím profesionálov sa postará o to, aby ste dostali produkt 
na mieru, ktorý vzhľadovo, rozmerovo i funkčne naplní vaše očakávania. 

Použit ie kvalitných 
materiálov, dôsledné 

technické a technologické  
spracovanie výrobkov 

zaručujú vysokú kvalitu. 

Počas 25 rokov práce 
pri výrobe typických 

a atypických produktov 
z nerezovej ocele sme 

nadobudli bohaté skúsenosti.

O váš projekt sa postaráme 
komplexne, od zamerania 
cez návrh až po konečné 
doručenie alebo montáž 

výrobkov.

KVALITA SKÚSENOSTI REALIZÁCIA

25
rokov
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ZREALIZOVANÉ PROJEKTY





KTO SME

Sme tím mladých, produktívnych a moderne mysliacich ľudí, pre ktorých je táto práca nielen povinnosťou, ale aj záľubou. 
Na prvom mieste je u nás profesionalita, ústretový prístup a hľadanie spôsobov „ako sa to dá, a nie ako sa nedá“. Naša 
práca nekončí predajom tovaru, ale starostl ivosť o vás pokračuje poskytnutím poradenstva či servisu. Výrobky, ktoré vám 
ponúkame, sú vždy vysokej, až nadštandardnej kvality. Cestujeme po celosvetových výstavách, aby sme vám priniesli 
produkty domácich aj svetových značiek. Chceme, aby zdravotnícke vybavenie, ktoré je štandardom vo vyspelých 
zahraničných štátoch, bolo jednoducho dostupné aj vo vašom zariadení. Prosím, zoznámte sa s naším tímom:

NÁŠ TÍM

Ing. Katarína Kijovská
Obchodné oddelenie

Bc. Tomáš Blicha
Manažér predaja

Mgr. Mária Šeteščáková
Ekonomické oddelenie

Peter Švač
IT podpora

Ing. Patrik Čech
Konateľ 

Mobil:  +421 907 214 561
E-mail: cechovo@cechovo.sk

Mobil:  +421 917 355 533
E-mail: obchod@cechovo.sk

Mobil:  +421 918 079 039
E-mail: bl icha@cechovo.sk

Mobil:  +421 917 571 777
E-mail: ekonom@cechovo.sk

E-mail: grafik@cechovo.sk

sídlo spoločnosti

kancelária / sklad

Spoločnosť ČECHOVO s.r.o. sa zaoberá výrobou, predajom a distribúciou zdravotníckeho vybavenia určeného pre 
nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a ambulancie. Naším mottom je „Spravme si krajšie zdravotníctvo“ a cieľom 
je prinášať na slovenský trh kvalitné, funkčné a dizajnové výrobky, ktoré spĺňajú vysoké nároky kladené v zdravotníctve. 
Okrem toho si vás, našich zákazníkov, vysoko vážime a veľmi dbáme na profesionálny prístup k vám.



Obchodné oddelenie
Ing. Katarína Kijovská
+421 917 355 533
obchod@cechovo.sk

Čechovo s. r. o.
Námestie slobody 39
083 01 Sabinov
www.cechovo.sk

Manažér predaja
Bc. Tomáš Blicha
+421 918 079 039
blicha@cechovo.sk

w w w . c e c h o v o . s k

Bratislava

Levoča
Poprad

Svidník

Humenné

Michalovce
Banská Bystrica

Rimavská Sobota

Partizánske

Trnava

Dunajská Streda

Prešov

Žilina

Košice
Rožňava

Spokojní zákazníci

Martin

Bojnice

Spoločnosť ČECHOVO s. r. o. je výhradným zástupením spoločnosti
KLARO s. r. o. na slovenskom trhu.


