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we are pleased to welcome you in our digital catalogue 2009 and would like to explain here in brief 
how easy it is to use.

Our table of contents on page 4 and 5 serves as simple navigation centre. One click there leads you 
to every product group resp. every desired product directly. Just try it by placing the mouse and cli-
cking on whatever attracts your interest. Also the table of contents according to therapeutic aspects 
(page 6 to 9) offers this function, as well as all chapter introductory pages of the relevant product 
groups.

You can return to the table of contents by clicking onto the yellow wheelchair symbol in the top left 
corner.

For changing to the next page you click onto the right hand page number or into the blue register 
bar.

You would like to browse our catalogue with bookmarks? Naturally, they are available.

To those who wish to gain knowledge, curious ones and other professionals we recommend the full- 
text search.

Of course, all Adobe Acrobat menu functions can be used as usual.

ladies and gentlemen,

info bar

Meyra-Ortopedia is and remains the 
reliable pioneer for handicapped peo-
ple – worldwide.

Click here for table of contents

Click here for previous page

Click here for next page

Click here for next page
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PORTRÉT FIRMY Usnadníme lidem pohyb
Život je plný výzev. Kdo se jim postaví, pozná v nich 
šance, může překonat sám sebe. To platí pro nás a 
zejména také pro osoby s omezenými silami nebo 
s postižením. Ty chceme podporovat a motivovat: 
inovativními produkty pro rehabilitaci, péči a po-
moc.

Naše řešení přinášejí pohyb tam, kde je požado-
vána mobilita a samostatnost. Umožňují integraci 
do společnosti. Pomáhají, kde je nutná úleva.

Jako skupina firem spojujeme know how a zku-
šenosti z jednotlivých hlavních oblastí působnosti, 
abychom získali nové perspektivy a z nich vyvinuli 
inovační řešení. Podílejí se na tom handicapovaní, 
lékaři, terapeuti a ošetřovatelé, právě tak jako 
obchod se zdravotnickými prostředky, který jako 
spojovací článek mezi výrobcem a uživateli má ob-
zvlášť odpovědnou roli. 

Napomáháme při pomoci, díky intenzivním škole-
ním o produktech a obsáhlým servisním nabídkám 
pro partnery.

Skupina MEYRA-ORTOPEDIA usnadňuje pohyb už 
více než 70 let: úplným sortimentem vozíků a reha-
bilitačních prostředků  a četnými specializovanými 
řešeními v různých  segmentech.  



W e  m o v e  p e o p l e.

W e  m o v e  p e o p l e.
Ať doma nebo na cestách, při 
rehabilitaci nebo výkonnostním 
sportu - výrobky MEYRA-OR-
TOPEDIA mohou všední den 
značně usnadnit a umožnit do-
sažení důležitých cílů. V mnoha 
případech vznikají v úzké spo-
lupráci s klinikami, odbornými 
prodejci a pojišťovnami. Vždy s 
cílem podpořit motivaci a integ-
raci handicapovaných lidí. S čet-
nými řešeními pro domácí péči, 
každodenní pomůcky, rehabili-
taci, pro vozíky a nové elektro-
mobily (skútry).  

Skupina MEYRA-ORTOPEDIA: 
spojení kompetence, velkého 
nasazení a silné značky pro náš 
společný cíl.
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KOUPELNA A WC CÍTIT SE DOBŘE
Pocit studu člověka se vyvíjel po tisíciletí a naše 

chápání intimity se tak stávalo stále citlivější 

záležitostí. Je tedy naprosto přirozené, že na 

vnímání naší soukromé sféry dnes máme přísnější 

měřítka než ještě před dvěma či třemi generacemi. 

To platí zejména pro péči o tělo.Sotva co se totiž 

týká naší intimní oblasti tak bezprostředně a 

vyžaduje tolik ústraní jako náš každodenní pobyt v 

koupelně a na toaletě.

Aby si i starší a handicapovaní lidé mohli splnit 

nárok na samostatnou péči o tělo, jsou nutné 

pomůcky, s nimiž je přítomnost ošetřovatelského 

personálu do značné míry nepotřebná a které 

rozhodující měrou usnadňují pohyb. Pomůcky, 

které podporují sebedůvěru a umožňují 

samostatnost.



Vanové zvedáky 8 - 9
Vanové pomůcky 10 - 11
Vanové sedačky 12 - 13
Sprchové stoličky / židle / sedačky 14 - 18
Sprchové a toaletní židle 19 - 21
Toaletní nástavce 22 - 23
Toaletní nástavce a madla k WC  24 - 25
Systémy bezpečnostních madel 26 - 35

OBSAH

K
O

U
PE

LN
A

 A
 W

C



8

VANOVÉ ZVEDáKY

Láhev s rozprašovačem 1L

ředění připravené k použití 

Obj.č. 29 13 60 01 6

 Pro profesionální recirkulaci: 
Koncentrát, láhev 1 kg 
Obj.č. 29 13 60 05 8
 Koncentrát, kanystr 11 kg 

Obj.č. 29 13 60 04 0

Vanový zvedák Capri

Capri & Pearl - dva modely s mnoha přednostmi:

Pouze 1 hodina nabíjení díky lithiovým iontovým akumulá-
torům v lehkém ručním ovladači.

 Rychlá montáž a demontáž díky pouhým 5 hlavním dí-•	
lům.
 Jeden z nejlehčích vanových zvedáků s celkovou hmot-•	
ností pouze 12,9 kg.
 Nosnost 140 kg.•	
 Snadná demontáž, kompletně bez nářadí.•	
 Odnímatelné elektrické díly umožňují snadné čištění.•	
 Větší bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.•	

Pearl - inovace v hygieně a čistotě

Pearl nabízí díky nanotechnologii a plastu s antibakteri-
álním účinkem výhody pro hygienu. Tento anibakteriálně 
působící plast byl vyvinut společně s německým Institutem 
Fraunhofer.

Nanotechnologie: Použití nanočástic způsobuje perlivý 
efekt na povrchu plastu. Kapky vody tak stékají z povrchu 
v drobných perličkách. Částice nečistot tak na povrchu ne-
ulpívají  a spláchnou se pryč.

Antibakteriálně působící plast se sterilizujícím účinkem 
stříbra. Stříbrné ionty se přidávají do plastu aditivní tech-
nologií, při kontaktu s vodou působí antibakteriálně a 
zabraňují vzniku zápachu. 

Výškový adaptér

 pro vysoké vany, k •	
bezpečnému vstupu 
přes postranice přilo-
žené k okraji vany
 volitelně zvýšení 2, 4, •	
nebo 6 cm, vč. všech 
přísavek, rozpěrek a 
klipsů

Výškový adaptér 2 cm (sada) 

Obj.č. 29 13 60 00 6
Výškový adaptér 4 cm (sada) 

Obj.č. 29 13 60 00 7
Výškový adaptér  6 cm (sada) 

Obj.č. 29 13 60 00 8

Čistič plastů  

 při zvlášť silném •	
znečištění 
 aktivní čisticí •	
substance 

Celková délka:  721 mm
Celková hmotnost:  12,9 kg
Šířka sedačky bez postranic:  375 mm
Šířka sedačky s postranicemi:  705 mm
Výška zádové opěrky:  675 mm
Šířka zádové opěrky:  350 mm
Minimální výška sedu:  72 mm
Maximální výška sedu:  420 mm
Největší sklon zádové opěrky:  40°
Maximální zatížení :  140 kg
Druh krytí:  IP66
Doba zapnutí :  10 %/2 min. 90 %/18 min.
Doba nabíjení od indikace podpětí:  ca.1 h
Hmotnost opěrného systému:  5,9 kg
Hmotnost sedací jednotky:  4,4 kg
Hmotnost podstavce:  2,2 kg
Hmotnost ručního ovladače:  0,4 kg
Balicí rozměry bez podstavce:  379 x 376 x 739 mm
Provozní napětí:  14,8 V
Akumulátor::  LiIon
Nabíječka
Vstup:  230 – 240V~/50 Hz/130 mA
Výstup:  24 V/600 mA

Vanový zvedák Capri Obj.č. 30 13 622

Vanový zvedák Pearl Obj.č. 30 13 632
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Obj.č. 29 13 60 06 2Obj.č. 29 13 60 06 1

Pouze několika kroky 
můžete Capri a Pearl in-
stalovat téměř do každé 
vany:

 podstavec umístěte do •	
středu  vany,
 zvedací systém •	
nasaďte do podstavce 
(nemusíte se hluboko 
předklánět),
 po umístění sedačky •	
a zádové opěry a 
sklopení postranic je 
zvedák připraven k 
použití.

Vychutnejte si svou kou-
pel.

Otočná podložka 
Luna

 sedání do vany •	
pomocí otáčivého 
pohybu
 protiskluzová spodní •	
plocha
 velmi dobrý komfort •	
při sezení
 potah lze prát v •	
pračce

Průměr:  32 cm
Výška:  2,2 cm
Nosnost:  140 kg
Barva potahu:  modrá
Hmotnost:  0,82 kg

Přesedací podložka 
Via

 sedání do vany po-•	
mocí otáčení a 
bočního posunu
 přizpůsobí se povrchu •	
sedačky

Průměr:  32 cm
Výška:  2,2 cm
Nosnost:  140 kg
 Délka:  41,5 cm 
Barva potahu:  modrá 
Hmotnost:  1,06 kg

 

Podložka na sedačku  

Obj.č. 291 361 003
Podložka na zádovou opěru 

Obj.č. 291 361 004 

Podložky na sedačku 
a zádovou opěru

připevní se klipsy•	
lze prát v pračce•	
 měkká pěnová pod-•	
ložka na sedačku a 
zádovou opěrku

•	
 k dostání také s •	
antibakteriálními pří-
sadami

Podložka na sedačku antibak-
teriální  

Obj.č. 291 362 336
Podložka na zádovou opěru 
antibakteriální 

Obj.č. 291 362 335 
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Blok ke zkrácení vany

 bezpečné držení těla při kou-•	
pání ve vaně
zkrácení délky vany o 30 cm•	
s přísavkami•	
velký otvor pro odtok vody•	

Šířka:  37 cm
Hloubka:  30 cm
Výška:  34 cm
Hmotnost:  3 kg
Nosnost:  130 kg 
Barva:  bílá

Obj.č. 30 10 34 2

Blok ke zkrácení vany 4130

Madlo 4195

 bezpečné držení těla při kou-•	
pání ve vaně
 nastavitelná hloubka•	
 zkrácení délky vany o  •	
30 - 40 cm
s přísavkami•	

 vhodné pro běžně prodávané •	
vany
povrch práškově lakovaný•	
 snadná montáž bez použití •	
nářadí

Šířka:  49 cm
Hloubka:  30 – 40 cm
Výška:  25 cm
Hmotnost:  2 kg
Nosnost:  135 kg 
Barva:  bílá

Celková šířka:  50 cm
Šířka madla:  30 cm  
Vertikální nosnost:  100 kg
Velikost otvoru: 10 cm
Barva:  bílá / šedá

Obj.č. 80 92 22 1

Obj.č. 80 25 50 2

Bezpečnostní madlo 4290
Bezpečnostní madlo  
nerez

MoBaLux Vanový schůdek

 vhodné pro běžně prodávané •	
vany
povrch práškově lakovaný•	
 svěrací šrouby s plastovými •	
krytkami
snadná montáž•	

 vhodné pro běžně prodávané •	
vany
z nerezové oceli•	
 svěrací šrouby s plastovými •	
krytkami
 snadná montáž bez použití •	
nářadí

 moderní, líbivý design•	
šroubovací nohy•	
protiskluzová plocha•	
 gumové krytky nohou pro •	
lepší stabilitu

Šířka madla:  13 cm
Svěrací šířka:  7 – 12 cm 
Vertikální nosnost:  100 kg
Barva:  bílá

Celková výška:  41 cm
Šířka madla:  33 cm
Svěrací šířka:  do 10,5 cm 
Vertikální nosnost:  100 kg

Výška:  18 cm
Šířka:  39 cm
Hloubka:  39 cm
Hmotnoste:  ca. 1,8 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá / leštěný hliník

Obj.č. 80 92 24 7 Obj.č. 30 10 06 2

Obj.č. 30 13 94 2

POMŮCKY DO VANY
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Vanová stolička 4050 Vanová sedačka DuBaStar

obzvlášť lehká•	
stabilní a robustní•	
přísavky pro lepší stabilitu•	
 možnost nastavení vzdálenosti •	
nožek

zvýšená sedací poloha•	
nastavitelné fixační nožky•	
dodává se ve 2 velikostech•	
 sedací plocha s možností od-•	
toku vody
 madlo pro bezpečné sedání a •	
vstávání

Šířka/hloubka:  41 / 28 cm
Výška sedu:  20 cm
Rozměry sedačky:  40 x 20 cm
Hmotnost:  1,5 kg
Nosnost:  115 kg
Barva:  bílá

Šířka/hloubka: 29 / 69 / 74 cm
Hmotnost:  2,1 / 2,4 kg
Nosnost:  130 kg

Obj.č. 84 36 15 4

Sedačka, 69 cm 

Obj.č. 30 12 90 2
Sedačka, 74 cm 

Obj.č. 30 12 91 2

Vanová sedačka Simplex

Šířka/hloubka/výška:  54–72/31/23 cm
Rozměr sedačky:  24 x 41 cm
Šířka dole:  52 cm
Hmotnost:  3,4 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 80 92 20 5

Vanová sedačka XXL

zvýšená sedací poloha•	
 obzvlášt stabilní,s dlouhou ži-•	
votností
 madlo pro bezpečné sedání a •	
vstávání

Celková šířka:  70 cm
Šířka sedačky:  52 cm
Hloubka sedačky:  45 cm
Hmotnost:  6,1 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 18 02 2

200 kg

nastavitelná šířka•	
 kovová konstrukce z práškově •	
lakovaných ocelových trubek
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DuBaStar  
Vanová sedačka 

se zádovou opěrkou•	
bez hygienického výřezu•	
přizpůsobí se šířce vany•	

Šířka/hloubka/výška:  71–89/44/36 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  3 kg
Nosnost:  120 kg 

Obj.č. 30 13 89 2

Nízká hmotnost, ergonomický 
design a plynulé tvary osloví 
stejnou měrou smysly i tělo. 
Osvědčený program Dubastar:

stabilní a pevný•	
 práškově lakované hliníkové •	
díly
 spojovací prvky z nerezové •	
oceli
jednoduchá montáž•	

Sedačka a zádová opěrka plněná 
vzduchem se rychle přizpůsobí 
vaší tělesné teplotě.

Série Dubastar je v kou-
pelně ve svém živlu.

VANOVÉ SEDAČKY

DuBaStar  
Vanová sedačka 

s hygienickým výřezem •	
přizpůsobí se šířce vany•	

Šířka / hloubka:  71 – 89 / 40 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg 

Obj.č. 30 13 74 2

DuBaStar  
Vanová sedačka 

bez hygienického výřezu •	
přizpůsobí se šířce vany•	

Šířka / hloubka:  71 – 89 / 40 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg 

Obj.č. 30 13 88 2

DuBaStar  
Vanová sedačka 

se zádovou opěrkou•	
s hygienickým výřezem•	
přizpůsobí se šířce vany•	

Šířka/hloubka/výška: 71–89/44/36 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  3 kg
Nosnost:  120 kg 

Obj.č. 30 13 75 2
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DuBaStar  
Otočná vanová sedačka

usnadňuje nasedání•	
s hygienickým výřezem•	
stabilní područky•	
otočná po 90°•	
 ulehčí práci ošetřovatelskému •	
personálu

Šířka / hloubka / výška:  71-89/57/55 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  6,5 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 76 2

DuBaStar  
Otočná vanová sedačka

usnadňuje nasedání•	
bez hygienického výřezu•	
stabilní područky•	
otočná po 90°•	
 ulehčí práci ošetřovatelskému •	
personálu

Šířka / hloubka / výška:  71-89/57/55 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  6,5 kg
Nosnost:  120 kg

 
Obj.č. 30 13 90 2

Vanová sedačka, otočná 
o 360°

ergonoamická skořepina•	
usnadní nasedání •	
samočinná aretace po 90°•	
snadné nasedání•	
 ulehčí práci ošetřovatelskému •	
personálu
lze rozložit na 2 díly•	

Šířka/hloubka:  71 / 53 cm
Plocha sedačky:  45 x 40 cm
Hmotnost:  6,3 kg
Nosnost:  100 kg
Barva sedačky:  bílá

Obj.č. 30 10 62 2

Otočná vanová sedačka 
360°

ergonomická skořepina•	
aretace po 90°•	
snadné nasedání•	
 ulehčí práci ošetřovatelskému •	
personálu

Šířka / hloubka / výška:  72,5/54/55 cm
Rozměr sedačky:  45 x 40 cm
Vzdálenost područek:  48 cm
Hmotnost:  8 kg
Nosnost:  100 kg

Obj.č. 80 13 03 1

MoBaLux  
Vanová sedačka

moderní, líbivý design•	
 lze dodatečně vybavit zádo-•	
vou opěrkou
 ergonomická, protiskluzová •	
sedací plocha s otvory pro od-
tok vody

Šířka:  72,5 cm
Rozměr sedačky:  39 x 39 cm
Výška sedu pod okrajem vany:  7,5 cm

Vanová sedačka 

Obj.č. 30 13 96 2
Zádová opěrka 

Obj.č. 30 13 93 2
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SPRCHOVÉ STOLIČKY

Sprchová stolička 4515

vhodná pro domácí použití•	
obzvlášť lehká•	
 konstrukce z práškově lakova-•	
ných ocelových trubek 
šetří místo•	
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Šířka v oblasti noh:  54 cm
Hloubka v oblasti noh:  54 cm
Výška:  51 cm
Rozměr sedačky, Ø:  38 cm
Hmotnost:  2,6 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  bílá
Náhradní nohy:  84 52 110

Obj.č. 84 41 48 5

Sprchová stolička 4510

vhodná pro domácí použití•	
obzvlášť lehká•	
 konstrukce s několikanásob-•	
nou protikorozní ochranou
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Šířka:  48 cm
Hloubka:  52 cm
Výška:  50 cm
Rozměr sedačky:  36 x 38 cm
Hmotnost:  3,2 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  bílá
Náhradní nohy:  84 52 110

Obj.č. 84 41 51 9

Sprchová stolička 79er

vhodná pro domácí použití•	
obzvlášť lehká•	
 hliníkové nohy s protikorozní •	
ochranou, odnímatelné
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Výška:  50 cm
Rozměr sedačky, Ø:  40 cm
Plocha v oblasti noh:  36,5 x 36,5 cm 
Hmotnost:  1,8 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá/hliník

Obj.č. 30 10 79 2

Sprchová stolička

velmi stabilní•	
s otevřeným sedátkem•	
konstrukce z hliníku •	
sedátko z plastu•	
odklápěcí•	
 gumové krytky pro lepší sta-•	
bilitu

Šířka sedátka:  36 cm
Hloubka sedátka:  44 cm
Výška sedu:  47 cm
Hmotnost:  3 kg
Nosnost:  120 kg
Barva sedátka:  bílá

Obj.č. 30 10 07 2



15

K
O

U
PE

LN
A

 A
 W

C

Sprchová stolička XXL  
nerez

 velmi stabilní provedení s vy-•	
sokou nosností
 konstrukce z nerezu, sedací •	
plocha z plastových modulů
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Šířka:  54 cm
Hloubka:  36 cm
Plocha sedačky:  48 x 35 cm
Výška sedu:  50 / 60 cm
Hmotnost:  5,0 kg
Nosnost:  200 kg
Barva sedačky:  bílá

Sprchová stolička, výška sedu 50 cm 

Obj.č. 30 18 14 2
Sprchová stolička, výška sedu 60 cm 

Obj.č. 30 18 15 2

Sprchová stolička XXL  
s područkami

velmi stabilní provedení •	
 konstrukce práškově lakovaná, •	
sedací plocha a zádová opěrka 
z hliníkových profilů
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Obj.č. 30 18 00 2

Zádová opěrka pro  
sprchovou stoličku XXL

 doplňková zádová opěrka pro •	
sprchovou stoličku XXL

Obj.č. 30 18 07 2

Šířka:  67 cm
Hloubka:  67 cm
Šířka (mezi područkami):  60 cm
Šířka sedačky/ 
hloubka/výška:  60/44 / 55 cm 
Výška područek:  23 cm
Hmotnost:  14,8 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

200 kg 200 kg200 kg

Výška zádové opěrky
(od horní hrany sedačky):  31 cm



16

MoBaLux  
Vanová stolička

 krátké nohy, lze použít též •	
jako stupínek k vaně
nohy šroubovací•	
 možnost rozložení usnaňuje •	
transport na cestách
 lze doplnit područky a zádo-•	
vou opěrku

Výška sedu:  50 cm
Šířka sedačky:  39 cm
Hloubka sedačky:  39 cm
Plocha v oblasti noh:  45 x 45 cm
Hmotnost:  2,3 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá / leštěný hliník

Obj.č. 30 13 91 2 

MoBaLux Sprchová  
stolička teleskopická

teleskopické nohy•	
nohy šroubovací•	
 možnost rozložení usnaňuje •	
transport na cestách
 lze doplnit područky a zádo-•	
vou opěrku

Výška sedu:  46 - 53 cm
Šířka sedačky:  39 cm
Hloubka sedačky:  39 cm
Hmotnost:  2,6 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá / leštěný hliník

Obj.č. 30 13 95 2

MoBaLux Područky

snadná montáž•	

Výška područek:  17 cm
Šířka s područkami:  50 cm
Hmotnost:  cca.0,6 kg

Obj.č. 30 13 92 2

MoBaLux Zádová opěrka

snadná montáž•	

Výška zádové opěrky: 39 cm
Hmotnost: cca 0,9 kg

Obj.č. 30 13 93 2

VANOVÉ STOLIČKY

Mnohostranné použití díky modulární konstrukci



17

K
O

U
PE

LN
A

 A
 W

C

DuBaStar Sprchová sto-
lička se zádovou opěrkou

s hygienickým výřezem•	
s područkami•	
čtyři výškové polohy•	

Šířka/hloubka/výška:  53/53/82–89 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Hmotnost:  3,4 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 71 2

DuBaStar Sprchová židle 
se zádovou opěrkou

bez hygienického výřezu•	
s područkami•	
čtyři výškové polohy•	

Šířka/hloubka/výška:  53/53/82–89 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Hmotnost:  3,4 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 85 2

DuBaStar Sprchová  
stolička s područkami

s hygienickým výřezem•	
s područkami•	
čtyři výškové polohy•	

Šířka/hloubka/výška:  53/44/65–72 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 70 2

DuBaStar Sprchová židle se 
zádovou opěrkou, skládací

bez hygienického výřezu•	
čtyři výškové polohy•	
pro úsporu místa skládací•	

Šířka/hloubka/výška:  53/55/82–89 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  3,8 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 86 2

DuBaStar Sprchová  
stolička s područkami

bez hygienického výřezu•	
s područkami•	
čtyři výškové polohy•	

Šířka/hloubka/výška:  53/44/65–72 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 84 2

DuBaStar Sprchová židle se 
zádovou opěrkou, skládací

s hygienickým výřezem•	
čtyři výškové polohy•	
pro úsporu místa skládací•	

Šířka/hloubka/výška:  53/55/82–89 cm
Výška sedu:  46 – 53 cm
Hmotnost:  3,8 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 72 2 
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Odklápěcí sprchová  
sedačka

 k úspoře místa lze odklopit •	
nahoru
 plastová sedačka děrovaná•	
 stabilní ocelový rám s podla-•	
hovou opěrkou
bez upevňovacího materiálu•	

Výška sedu:  50 cm
Plocha sedačky:  40 x 40 cm
Hmotnost:  3 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 11 16 2

DuBaStar Odklápěcí  
sprchová sedačka

s hygienickým výřezem•	
 k úspoře místa lze odklopit •	
nahoru
čtyři výšková nastavení•	
 bez upevňovacího materiálu•	

Obj.č. 30 13 73 2 

Šířka/hloubka:  47,5 / 48,5 cm
Hloubka v odklopeném stavu:  11,5 cm 
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg

DuBaStar Odklápěcí  
sprchová sedačka

 bez hygienického výřezu•	
 k úspoře místa lze odklopit •	
nahoru
čtyři výšková nastavení•	
 bez upevňovacího materiálu•	

Šířka/hloubka:  47,5 / 48,5 cm
Hloubka v odklopeném stavu:  11,5 cm 
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 30 13 87 2

SEDAČKY

Odklápěcí sprchová  
sedačka XXL

 velmi stabilní provedení s vel-•	
kou nosností
sedačka odklápěcí•	
 pryžové krytky pro větší sta-•	
bilitu
bez upevňovacího materiálu•	
 stabilní nerezový rám s podla-•	
hovou opěrkou
 plocha sedačky a zádové •	
opěrky z plastu

Hloubka:  53,5 cm
Vzdálenost noh od stěny:  39 cm
Výška sedu:  48 cm
Plocha sedačky:  48 x 35 cm
Nosnost:  200 kg
Barva, sedačka a zádová opěrka:  bílá

Obj.č. 30 18 13 2 

200 kg

MoBaLux Odklápěcí  
sprchová sedačka

atraktivní design•	
protiskluzová sedací plocha•	
ideální pro malé sprchy•	
 k úspoře místa lze odklopit •	
nahoru

Výška/hloubka/šířka 
(odklopená):  32 x 8 x 42 cm
Hmotnost:  1,1 kg
Max. nosnost:  130 kg

Obj.č. 30 13 972
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SPRCHOVý A TOALETNÍ VOZÍK

McWet Sprchový a toaletní vozík

Šířka:  63 cm (5“, 54 cm)
Šířka sedačky:  43 cm
Délka:  102 cm (5“, 89 cm)
Výška:  95 cm  (5“, 92,5 cm)
Výška sedu:  53 cm
Délka bérce:  40-46 cm
Hmotnost:  17,5 kg (5“, 13 kg)
Nosnost:  120 kg
Najížděcí výška:  
45 cm (24“) resp 43,5 cm (5“)
 s výškovým adaptérem o 5 cm 
více 

24“ poháněcí kola, pevná osa 

Obj.č. 80 13 03 9 
(3010202)
24“ poháněcí kola, rychloupí-
nací osa (včetně zadních kol 
5“)

Obj.č. 80 13 04 1 
(3012532)
5“ kolečka 

Obj.č. 80 13 04 1 
(3012532)
Toaletní nádoba 

Obj.č. 206 700 200
Výškový adaptér 5 cm, 

24“(sada) 
Obj.č. 80 13 05 9 
Výškový adaptér 5 cm , 5“ 

(sada)Obj.č. 80 13 06 1

Náhradní díly:
Sedák kompletně s vložkou a 
lištami na toaletní nádobu 

Obj.č. 291 020 003
Vložka do hygienického 
výřezu 

Obj.č. 30 10 212

8013039 Sprchový a toaletní vozík s koly 24”

8013041 Sprchový a toaletní 
vozík s odnímatelnými koly 
24” 

Výškový adaptér (8013059)  
k najíždění nad WC-mísu při 
použití poháněcích kol 24”

Výškový adaptér (8013061)  
při použití kol 5”

Řada McWet představuje standard v trvalé hod-
notě

 Rám včetně područek a stupaček je z vysoce • 
pevného hliníku odolného proti korozi.
 Všechny spojovací prvky jako šrouby, nýty, pod-• 
ložky jsou z nerezové oceli
 U verze 8013040 (otočná kolečka 5“) mají zadní • 
kolečka brzdu a aretaci směru.
 Při použití běžně prodávané toaletní nádoby, • 
např. naší 206 700 200, můžete vozík používat 
jako mobilní toaletní židli.
 Odklápěcí područky usnadňují přesedání• 
 S hygienickým výřezem pro intimní péči a vlož-• 
kou do výřezu
 Včetně kolejnic k připevnění toaletní nádoby • 
pod sedačkou.
Lze najíždět nad běžné WC-mísy.• 

 Dodává se ve třech provedeních: 
24“ poháněcí kola, pevná osa •	

 24“ poháněcí kola, rychloupínací osa 
 5“ řídicí kolečka

8013040 McWet s otočnými 
kolečky 5”
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SPRCHOVý A TOALETNÍ VOZÍK

Sprchový a toaletní vozík

kvalitní provedení trvalé hodnoty•	
 dodává se v různých provedeních : •	
- 24“ nebo 5“ 
- šířka sedu 41 nebo 46 cm 
-  volitelně nedělená podnožka nebo jednotlivé 

stupačky
lze vybavit dalším příslušenstvím•	
 rám z hliníku odolného proti korozi s práškovou •	
povrchovou úpravou, spojovací prvky z protiko-
rozní oceli, sedák, zádová opěrka a podnožky z 
vysoce pevného plastu
 s příčním madlem pro doprovod•	
 anatomicky tvarovaný sedák s hygienickým  •	
výřezem
područky lze spustit dolů až k sedací ploše •	
 snadná demontáž bez použití nářadí•	
 lze najíždět nad WC-mísy•	
hygienický výřez: 18,5 x 27,5 cm•	

24“ poháněcí kola, nedělená 
podnožka 
(ŠS 41 cm) 

Obj.č. 30 10 00 2
(ŠS 46 cm) 

Obj.č. 30 10 73 2

24“ poháněcí kola, stupačky 
(ŠS 41 cm) 

Obj.č. 30 10 01 2 
(ŠS 46 cm) 

Obj.č. 30 10 75 2

5“ poháněcí kola, nedělená pod-
nožka 
(ŠS 41 cm) 

Obj.č. 30 10 02 2
(ŠS 46 cm) 

Obj.č. 30 10 76 2
5“ poháněcí kola, stupačky 
(ŠS 41 cm) 

Obj.č. 30 10 03 2
(ŠS 46 cm) 

Obj.č. 30 10 77 2

Šířka sedu 41 cm Šířka sedu 46 cm
24“,  

nedělená 
pod-

nožka

24“,  
stupačky

5“,  
nedělená 

pod-
nožka

5“,  
stupačky

24“,  
nedělená 

pod-
nožka

24“,  
stupačky

5“,  
nedělená 

pod-
nožka

5“,  
stupačky

Šířka sedu mezi područkami 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Hloubka sedu 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm
Šířka 61 cm 61 cm 46 cm 46 cm 65 cm 65 cm 51 cm 51 cm
Délka 100 cm 100 cm 79 cm 79 cm 100 cm 100 cm 79 cm 79 cm
Délka bez stupaček 76 cm 76 cm 54 cm 54 cm 76 cm 76 cm 54 cm 54 cm
Výška 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm
Výška sedu 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm
Najížděcí výška s toaletním 
zařízením

40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Najížděcí výška bez toalet-
ního zařízení

44 cm 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm

Hmotnost 18 kg 18 kg 13 kg 13 kg 18 kg 18 kg 13 kg 13 kg
Nosnost 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Sedák bez hygienického  
výřezu (dodává se pouze pro 
šířku 46 cm)  

Obj.č. 30 10 74 2

Vložka pro sedák s výřezem 
(ŠS 41 cm) 

Obj.č. 30 10 37 2
(ŠS 46 cm) 

Obj.č. 30 10 38 2

Toaletní zařízení

Obj.č. 30 10 59 2
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HCDA Toaletní židle
 sériové vybavení s bílou, ve střední části vyříznu-•	
tou sedací deskou, polstrovaným sedákem bez 
otvoru a toaletní nadobou
kolečka 5“, zadní s brzdou•	
 volitelně lze dodat také s centrální aretací pro •	
přední kolečka
 zádová opěrka odnímatelná•	
 područky lze sklopit dolů (automatická aretace •	
při zvednutí nahoru)
 lze najíždět nad běžné WC-mísy,najížděcí výška •	
41,5 cm (bez toaletní nádoby)

Toaletní sedák, polstrovaný, 
včetně držáku nádoby 

Obj.č. 84 11 19 9

Toaletní sedák, polstrovaný

Obj.č. 83 96 77 0

Šířka:  56 cm
Výška:  99 cm
Hloubka, vč.stupaček:  95 cm
Šířka sedu/ 
hloubka sedu:  45/43 cm
Výška  zádové opěrky:  44 cm
USL:  45 - 50 cm
Najížděcí výška:  41,5 cm 
Hygienický otvor:  22 x 24 cm 
Hmotnost:  14 kg
Nosnost:  120 kg
Barva:  chrom

HCDA 

Obj.č. 83 08 09 8
HCDA s centrální aretací 

Obj.č. 85 13 51 5
HCDA, Š 48 cm 

Obj.č. 86 03 14 2

Osvědčená klasika mezi toaletními židlemi. 
Nyní k dostání i v provedení XXL pro osoby 
velkého vzrůstu nebo s nadváhou.

Odnímatelná zádová opěrka Centrální aretace (volitelně)

1120 Toaletní židle

 šetří místo: stohovatelná•	
 polstrované područky a odní-•	
matelný sedák
 lze používat také jako „nor-•	
mální“ židli
 s toaletní nádobou•	

Šířka, hloubka/výška:  58 / 67 / 89 cm
Výška sedu/rozměry  
sedáku:  45 / 43 x 45 cm
Hmotnost:  7,1 kg
Nosnost:  100 kg

Obj.č. 84 49 38 9 světle šedá 
Obj.č. 84 50 45 2 vínově červená

Toaletní nádoba 

Obj.č. 20 67 00 20 0 

160 kg

Toaletní nádoba s víkem 

Obj.č. 206 700 200
HCDA XXL, Š 60 cm 

Obj.č. 83 08 09 9

Šířka mezi  
područkami  60 cm
Hloubka:  96,5 cm
Min. délka:  62 cm
Výška:  99 cm
Hloubka sedu:  40 cm
Výška sedu:  51*/49 cm
Hmotnost:  15 kg
Nosnost:  160 kg

* s krycí deskou

Přídavné popruhy na stu-
pačkách
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TOALETNÍ NáSTAVCE

Trilett 2 Toaletní nástavec

 •	integrovaná sedací plocha s 
víkem
 •	snadné nastavování tří výšek 
 •	 područky ze stabilního plastu, 
odklápěcí a odnímatelné
 •	snadné čištění
 hodí se téměř pro všechny WC-•	
mísy 

Šířka/hloubka/výška  57/52/53 cm
(vč.područek)
Nastavení výšky: 8/11/14 cm
Výška područek od sedátka:  20 cm
Rozměry otvoru:  21,5 x 26 cm
Nosnost:  130 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 11 49 2 

Toaletní nástavec  
polstrovaný

 z měkké polyuretanové pěny•	
 díky speciálně zpracovanému •	
vyvýšení lze použít na většinu 
WC-sedátek

Šířka:  38 cm
Hloubka:  43 cm
Zvýšení WC:  3,5 cm
Hmotnost:  1,1 kg
Nosnost:  130 kg
Barva:  modrá

Obj.č. 30 10 50 2 

Molett Toaletní nástavec

s víkem a bez víka•	
 zvýšení WC zhruba o 10 cm•	
 anatomická sedací plocha s hy-•	
gienickými prohlubněmi
 snadná montáž •	
 snadné čištění díky uzavřené •	
spodní straně

Šířka:  38 cm bez šroubů 
Hloubka:  43 cm
Výška:  10 cm
Rozměry otvoru:  21 x 27 cm
Hmotnost:  1,0 / 1,3 kg
Nosnost:  150 kg
Barva:  bílá

Molett, s víkem 

Obj.č. 30 11 53 2 
Molett, bez víka 

Obj.č. 30 11 52 2

Toaletní nástavec 4575, 
soft

 z měkkého materiálu•	
 dobrá fixaxe díky přečnívají-•	
címu okraji
 speciální tvarování pro intimní •	
péči

Šířka/hloubka:  41 / 42 cm
Zvýšení WC:  11 cm
Šířka otvoru:  21,5 cm
Hloubka otvoru (bez výřezu):  26 cm
Hmotnost:  1,2 kg
Nosnost:  185 kg
Barva:  světle šedá

Obj.č. 84 51 24 5
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TOALETNÍ NáSTAVCE

Toaletní nástavec pro děti

 umožňuje větším dětem bez-•	
pečné používání WC
 dítě lze bezpečně zafixovat •	
pásem
 hodí se pro všechna WC•	
 jednoduchá montáž pomocí •	
popruhu
s abdukčním klínem•	

Hloubka sedu:  33 cm  
 (k abdukčnímu klínu 28 cm)
Šířka sedu:  33 cm
Šířka/hloubka/výška: 39,5/47/19,5 cm
Výška zad:  15 cm
Rozměry otvoru:  17 x 22 cm
Barva:  modrá

Obj.č. 30 10 58 2

Toaletní nástavec pro děti, se zádovou opěrkou

 velikost 1, pro děti do 6 let•	
 pro bezpečné použití WC•	
 fixace čtyřbodovým pásem•	
 snadná montáž •	
 s abdukčním klínem, zádovou •	
opěrkou a područkami
 materiál příjemný pro pokožku•	

Hloubka sedu: 29 cm  
 (k abdukčnímu klínu 22,5 cm)
Šířka sedu: 27 cm
Šířka/hloubka/výška:  36/29/43 cm
Výška zad: 39,5 cm
Rozměry otvoru: 14 x 18 cm
Barva: modrá

Obj.č. 30 10 39 2

 velikost 2, pro děti do 12 let•	

Hloubka sedu: 33 cm  
 (k abdukčnímu klínu 28 cm)
Šířka sedu: 33 cm
Šířka/hloubka/výška:  39,5/47/55 cm
Výška zad: 51,5 cm
Rozměry otvoru: 17 x 22 cm
Barva: modrá

Obj.č. 30 10 40 2
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TOALETNÍ NáSTAVCE A MADLA K WC

Toaletní područky

 hodí se pro všechny WC-mísy•	
se sedátkem a víkem•	
 nahradí kompletně stávající •	
sedátko
 područky odklápěcí•	
 snadná montáž díky univerzál-•	
nímu upevnění

Šířka vnější:  61 cm
Šířka mezi područkami: 49 cm
Výška područek:  25 cm
Vzdálenost WC-mísy od stěny: 
 min. 16 cm
Hmotnost:  5 kg
Nosnost:  130 kg (područka:75 kg)
Barva:  bílá

Obj.č. 30 10 32 2

Toaletní rám při ztuhlých 
kyčlích

 hodí se zejména pro osoby s •	
problémy s kyčlemi
 nastavitelná výška sedu •	
 s víkem a područkami•	
 konstrukce chráněná proti ko-•	
rozi
 s ochranou proti stříkající vodě•	

Šířka:  52 cm
Hloubka:  52 cm
Výška:  66 – 85 cm
Výška sedu:  44 – 62 cm
Otvor: 27 x 23 cm
Hmotnost:  12 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 10 09 2

Toaletní rám XXL

 obzvlášť stabilní, s dlouhou ži-•	
votností
 hodí se pro všechny běžné •	
WC-mísy
 s víkem a područkami•	
 konstrukce z ocelových trubek, •	
práškově lakovaná
 s ochranou proti stříkající vodě•	

Šířka vnější/vnitřní:  67 / 60 cm
Sedátko:  36 x 45 cm
Výška sedu:  55 cm
Otvor:  22 x 35 cm
Hmotnost:  11,8 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 18 01 2

Toaletní nástavec

Šířka:  57,5 cm
Hloubka:  48 cm
Výška:  65 – 77 cm
Výška horní příčné trubky:  34 – 43 cm
Hmotnost:  2,5 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  Alu

 
Obj.č. 30 10 08 2

200 kg

 možnost přidržení a opory při •	
dostatečné výšce toaletního 
sedátka
nastavitelná výška•	
 pro běžné WC-mísy•	
protiskluzové pryžové ktytky •	
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Toaletní madlo k montáži 
na stěnu

usnadňuje sedání a vstávání•	
 područky výškově nastavi-•	
telné, s aretací , lze vytočit do 
strany
 možnost montáže vpravo •	
nebo vlevo
lze použít i v páru•	

Nosnost:  150 kg

bez upevňovacího materiálu

Obj.č. 30 11 57 2

Toaletní madlo obou-
stranné

 umístí se jednoduše okolo •	
WC a připevní se k němu 
(nešroubuje se do zdi ani k 
podlaze)
 lze použít i u WC s nádržkou•	

Nosnost:  150 kg

Obj.č. 30 10 52 2

Toaletní madlo k montáži 
k podlaze

 usnadňuje sedání a vstávání•	
 područky výškově nastavi-•	
telné, s aretací
 možnost montáže vpravo •	
nebo vlevo
lze použít i v páru•	

Nosnost:  150 kg

bez upevňovacího materiálu

Obj.č. 30 10 57 2
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 sortiment dílů z obsáhlého, •	
vysoce kvalitního programu 
HEWI
 k použití zejména v koupelně •	
a na WC
 možná také individuální vý-•	
roba
průměr trubek: 3,3 cm•	
průměr rozet: 7 cm•	
 montáž by zásadně měl prová-•	
dět odborník
 montážní materiál (hmoždinky •	
a šroubky) pro masivní stěny je 
součástí dodávky
 vlastnosti materiálu a kvalita •	
zpracování zaručují velkou zatí-
žitelnost a dlouhou životnost

(97) světle šedá

(16) květově žlutá

(56) šeříková

HEWI Pastelové barvy

(92) antracitově šedá

(99) čistě bílá

(95) skálově šedá

HEWI Neutrální barvy

(13) řepkově žlutá

(80) kávově hnědá

(50) ocelově modrá

(33) rubínová

(53) ultramarín

HEWI Základní barvy

Bezbariérové bydlení - bezpečnost nade vše

V programu je 11 aktuál-
ních barev, z nichž čistě bílá 
(99) byla převzata do stan-
dardního dodací programu. 
Všechny produkty na dalších 
stranách se dodávají také v 
dalších barvách jako volitelná 
možnost. Výměna a vrácení 
zde nejsou možné!

Nylon, s průběžným ocelovým já-
drem chráněným proti korozi

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH MADEL
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 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně, diagonálně
 připevnění pomocí rozet•	
barva čistě bílá•	

Zalomené madlo  
60/30 cm

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně, diagonálně
 připevnění pomocí rozet•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 20 50 5 
HEWI 801.22.100 ...

Zalomené madlo  
30/30 cm

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně, diagonálně
 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 20 56 2 
HEWI 801.22.300 ...

Madlo

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně, diagonálně
 připevnění pomocí rozet•	
barva čistě bílá•	

Madlo, 30 cm 

Obj.č. 80 18 92 9 
HEWI 801.36.100 ...
Madlo, 40 cm 

Obj.č. 84 26 97 3 
HEWI 801.36.110 ...
Madlo, 50 cm 

Obj.č. 84 27 80 7 
HEWI 801.36.120 ...

Madlo, 60 cm 
Obj.č. 84 20 24 0 
HEWI 801.36.130 ...

Madlo, 90 cm 
Obj.č. 84 20 26 5 
HEWI 801.36.140 ...
Madlo, 110 cm 

Obj.č. 84 20 30 7 
HEWI 801.36.150 ...

Zalomené madlo  
90/40 cm

Obj.č. 84 20 52 1 
HEWI 801.22.110 ...
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Sprchové madlo, 57/47 cm

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 21 00 8 
HEWI 801.35.100 ...

Obj.č. 84 21 04 0 
HEWI 801.35.200 ...

Sprchové madlo s držá-
kem sprchy, 98/57/57 cm

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
 možnost nastavení sklonu/•	
výšky
 pro ruční sprchy různých vý-•	
robců
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 21 06 5 
HEWI 801.35.210 ...

Sprchové madlo s držákem 
sprchy, 98/42/57/57 cm

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
 možnost nastavení sklonu/•	
výšky
 pro ruční sprchy různých vý-•	
robců
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 21 10 7 
HEWI 801.35.300 ...

Sprchová tyč s držákem, 
110 cm

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
 možnost nastavení sklonu/•	
výšky
 pro ruční sprchy různých vý-•	
robců
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 21 18 0 
HEWI 801.33.120 ...

Madlo k připevnění na 
stěnu a k podlaze

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 20 88 5 
HEWI 801.22.400 ...

Sprchové madlo,  
78/57/57 cm

 připevnění pomocí rozet•	
 lze použít vpravo/vlevo•	
barva čistě bílá•	

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH MADEL
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Nástěnné madlo, 60 cm*

lze použít na WC•	
 s intrgrovanou nástěnnou •	
deskou z oceli s nylonovým 
krytem
 lze použít vpravo/vlevo•	
barva čistě bílá•	

HMV 04.40.05.1109 (HEWI) 
Obj.č. 84 20 38 0 
HEWI 801.50.300 ...

Sklopná madla, 60 cm*

 lze použít vpravo/vlevo•	
 odklápění a sklápění bržděné•	
 v horní poloze otočné nebo •	
zaaretované
 s polstrováním/bez polstrování•	
barva čistě bílá•	

Sklopné madlo bez polstrování 60 cm 

Obj.č. 84 20 42 2 
HEWI 801.50.100 ...

Sklopné madlo s polstrováním 60 cm 

Obj.č. 84 20 44 8 
HEWI 801.50.101 ...

Sklopné madlo bez polstrování 83,5 cm 

Obj.č. 84 20 82 8 
HEWI 801.50.120 ...

Sklopné madlo s polstrováním 83,5 cm 

Obj.č. 84 20 78 6 
HEWI 801.50.121 ...

Sklopná madla, 83,5 cm*

 lze použít vpravo/vlevo•	
 odklápění a sklápění bržděné•	
 v horní poloze otočné nebo •	
zaaretované
 s polstrováním/bez polstrování•	
barva čistě bílá•	

Naklápěcí zrcadlo

 sklon lze nastavit až o max. •	
28°
 zrcadlo z křišťálového skla  •	
0,6 cm
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 20 48 9 
HEWI 801.01.100 ...

Naklápěcí zrcadlo s 
osvětlením

  sklon lze nastavit až o max. 28°•	
 zrcadlo z křišťálového skla  •	
0,6 cm
 kryt žárovky z akrylového skla •	
odolného proti UV-záření
2 integrované úsporné žárovky•	
ochrana proti stříkající vodě•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 26 93 2 
HEWI 801.01.200 ...

TIP

*  Objednejte zároveň 
potřebný upevňo-
vací materiál  
(strana 29)
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Závěsná sedačka

 k zavěšení na sprchová madla a •	
madla do 800 mm
šířka•	  sedacích prvků: 5,5 / 6 cm
barva čistě bílá•	

5,5 cm prvky 

Obj.č. 84 21 60 2 
HEWI 801.51.100 ...
6 cm prvky 

Obj.č. 84 21 62 8 
HEWI 801.51.110 ...

Obj.č. 84 37 76 4 
HEWI 801.52.10004 ...

Sprchová zástěna*

 lze použít vpravo/vlevo•	
odklápění a sklápění bržděné•	
 přední díl lze vytočit o 45°  •	
doprava / doleva
včetně sprchového závěsu•	
barva čistě bílá•	

Odklápěcí sprchová se-

dačka*

 nastavitelný sklon sedačky•	
nylonové sedací pásky•	
šířka sedacích prvků: 5,5/6 cm•	
nosnost: 150 kg•	

5,5 cm prvky 

Obj.č. 84 21 50 3 
HEWI 801.51.200 ...
6 cm prvky 

Obj.č. 84 21 52 9 
HEWI 801.51.210 ...

Stolička

 Šířka sedacích prvků: 5,5 cm•	
nosnost: 150 kg•	
barva čistě bílá•	

Obj.č. 84 21 48 7 
HEWI 801.51.300 ...

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH MADEL
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Připevnění sklopných sedaček

 k připevnění ke stěnám z be-•	
tonu >B 15
 Rozsah dodávky: •	
– 4 šrouby z ušlechtilé oceli 
– 4 hmoždinky

Obj.č. 84 32 08 8 
HEWI BA 801.20

 k připevnění ke stěnám z:  •	
– plných bloků z lehkého be-
tonu 
– plynobetonu G 2 (pemza) 
– voštinových cihel Hlz 4
 Rozsah dodávky: •	
– 4 šrouby z ušlechtilé oceli 
– 4 hmoždinky 
– (injekční kotvy bez sítě)
 ze strany stavby: injekční •	
malta

Obj.č. 84 32 11 2 
HEWI BA 801.21

 k připevnění ke stěnám z •	
lehkých stavebních prvků se 
spodní konstrukcí z desek z 
vrstveného dřeva nebo tvr-
dého dřeva, nutná mi. tloušťka 
2 cm, např.nosné stojany vý-
robců přední stěny
  Rozsah dodávky: •	
4 šrouby z ušlechtilé oceli

Obj.č. 84 32 12 0 
HEWI BA 801.22

 k připevnění k  inte-•	
grovaným ocelovým 
deskám, např. nosní-
kům výrobců přední 
stěny
 Rozsah dodávky: •	
2 šrouby z ušlechtilé 
oceli

Obj.č. 84 39 14 1 
HEWI BA 801.11

 k připevnění ke •	
stěnám z lehkých 
stavebních prvků se 
spodní konstrukcí z de-
sek z vrstveného dřeva 
nebo tvrdého dřeva, 
nutná mi. tloušťka 2 
cm, např.nosné stojany 
výrobců přední stěny
 Rozsah dodávky: •	
2 šrouby z ušlechtilé 
oceli

Obj.č. 84 32 05 4 
HEWI BA 801.12

 k připevnění ke stě-•	
nám z: 
– plných bloků z leh-
kého betonu V 2 
– plynobetonu G 2 
(pemza) 
– voštinových cihel 
Hlz 4
 Rozsah dodávky: •	
– 2 šrouby z ušlechtilé 
oceli 
– 2 hmoždinky 
– (injekční kotvy bez 
sítě)
 ze strany stavby: in-•	
jekční malta

Připevnění sklopných madel, nástěnných madel a sprchové zástěny

 k připevnění ke stě-•	
nám z betonu >B 15
Rozsah dodávky: •	

– 2 šrouby z ušlechtilé 
oceli 
– 2 hmoždinky

Obj.č. 84 32 02 1 
HEWI BA 801.10

Obj.č. 84 32 04 7 
HEWI BA 801.11
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Sklopné madlo 5100

dobře se uplatní na WC•	
 lze odklopit bez použití síly•	
 automatická aretace v horní •	
poloze
 lze použít vpravo/vlevo•	

Obj.č. 25 12 21 2

Madlo 5179

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně, diagonálně
 dodává se v různých velikos-•	
tech

Madlo, rozteč 30 cm 

Obj.č. 25 12 00 2
Madlo, rozteč 40 cm 

Obj.č. 80 22 18 6
Madlo, rozteč 45 cm 

Obj.č. 25 12 01 2
Madlo, rozteč 50 cm 

Obj.č. 25 12 02 2
Madlo, rozteč 60 cm 

Obj.č. 25 12 03 2
Madlo, rozteč 70 cm 

Obj.č. 25 12 04 2
Madlo, rozteč 80 cm 

Obj.č. 25 12 05 2
Madlo, rozteč 90 cm 

Obj.č. 25 12 06 2
Madlo, rozteč 110 cm 

Obj.č. 25 12 07 2
Madlo, rozteč 150 cm 

Obj.č. 25 12 08 2

uplatní se zejména v koupelně •	
a na WC

obsáhlý, vysoce kvalitní systém •	
z ušlechtilé oceli (nerez) 

 povrch žlábkovaný, zaručuje i •	
mokrý velkou bezpečnost dr-
žení

možná také individuální výroba•	
průměr trubky: 3,2 cm•	
průměr příruby: 8 cm•	
 montáž by zásadně měl prová-•	
dět odborník

 montážní materiál (hmoždinky •	
a šrouby) pro masivní stěny 
jsou součástí dodávky

Pozor: provedení pravé a levé se 
vztahuje vždy k pohledu zobra-
zenému v katalogu

Bezpečné držení - program nerezových madel DuBaSafe

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH MADEL
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Tyč mezi strop a  
podlahu 5150

Madlo k montáži ke stěně a 
podlaze 5060

 bezpečné připevnění navíc k •	
podlaze
 dobře se uplatní na WC•	

levé 

Obj.č. 25 12 13 2
pravé 

Obj.č. 25 12 14 2

l

r

r

l

Nástěnné madlo 5040

zejména k použití u WC-mísy•	
 dobrá stabilita díky tříbodo-•	
vému připevnění 

levé 

Obj.č. 25 12 15 2
pravé 

Obj.č. 25 12 16 2

Sklopné madlo 5120

 lze odklopit bez použití síly•	
obloukový tvar  •	
 lze použít vpravo/vlevo•	

 
60 cm 

Obj.č. 25 12 53 2
 
85 cm 

Obj.č. 25 12 52 2

Madlo k umývadlu 5110

k použití u umývadla•	
 dobrá stabilita díky tříbodo-•	
vému připevnění

levé 

Obj.č. 25 12 19 2
pravé 

Obj.č. 25 12 20 2

l

r

 univerzální použití•	
 lze přizpůsobit různým výš-•	
kám místnosti 

 
Obj.č. 25 12 25 2

Otočné vanové  
madlo 5010

 spolehlivé uchopení v různých •	
výškách
 lze vytočit do strany•	
samočinná aretace•	

Obj.č. 25 12 43 2
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levé 

Obj.č. 25 12 09 2
pravé 

Obj.č. 25 12 10 2

Madlo 5160

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH MADEL

Zalomené madlo 5130

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně

Zalomené madlo 5020

levé 

Obj.č. 25 12 11 2
pravé 

Obj.č. 25 12 122

 univerzální použití: horizon-•	
tálně, vertikálně
 zejména k použití u WC-mísy•	

levé 

Obj.č. 25 12 26 2
pravé 

Obj.č. 25 12 27 2

 dobrá stabilita díky čtyřbodo-•	
vému připevnění přes roh 
uplatní se ve sprše a u vany•	

l

r

l

Madlo XXL

obzvlášť stabilní•	

Rozměry: 30 x 9 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č. 30 18 08 2 (30 cm)

Madlo k montáži na 
stěnu a k podlaze XXL

obzvlášť stabilní•	
2 boční opěry•	

Výška: 85 cm
Hloubka: 85 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č.  30 18 10 2

Sklopné obloukové madlo 
XXL

obzvlášť stabilní•	
s podlahovou opěru•	
odklápěcí•	

Výška: 85 cm
Hloubka: 60 / 85 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č. 30 18 12 2 (60 cm)

Obj.č. 30 18 11 2 (85 cm)

200 kg 200 kg 200 kg
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Přesedací pomůcka 
stropní

 pevná nosná trubka z ušlech-•	
tilé oceli 
 montuje se ke stropu•	
 pojezd s lehkým chodem•	
 pojezd se při zatížení zaare-•	
tuje

Montážní šířka:  150 cm
Hloubka:  20 cm

Žebříková konstrukce
Šířka:  25 cm
Délka:  70 cm (vč. držáku 100 cm)
Vzdálenost příčlí:  20 cm

Obj.č. 25 12 70 2

Přesedací pomůcka k 
montáži na strop a stěnu

 pevná nosná trubka z ušlech-•	
tilé oceli 
 montuje se mezi stěnu a strop•	
 pojezd s lehkým chodem•	
 pojezd se při zatížení zaare-•	
tuje

Montážní šířka:  150 cm
Hloubka:  20 cm

Obj.č. 25 12 71 2

Přesedací pomůcka k 
montáži mezi stěny

 pevná nosná trubka z ušlech-•	
tilé oceli 
 montáž mezi stěny•	
 dodatečná opěra vůči stropu •	
(délka 20 cm)
 pojezd s lehkým chodem•	
 pojezd se při zatížení zaaretuje•	
nosnou trubku lze zkrátit•	

Montážní šířka:  275 cm 

Upozornění: při montážní šířce menší 
než 200 cm není stropní opěra nutná!

Obj.č. 25 12 77 2

Naklápěcí kování pro  
zrcadlo

 uplatní se ři používání kou-•	
pelny handicapovanými a 
zdravými osobami
lze použít pro běžná zrcadla•	
 lze naklopit do libovolné po-•	
lohy

Pro velikost zrcadla do  ca. 60 x 50 cm 
Tloušťka zrcadla:  0,4 - 0,6 cm

Obj.č. 25 12 40 2



CHŮZE Být při tom
V našem moderním světě se mobilita stala 

významným heslem. Heslem, které odkazuje na 

všechny možné technické možnosti pohybu. Avšak 

jenom zřídka na naši schopnost chodit vlastní 

silou. Přitom právě této schopnosti vděčíme za 

naši nedocenitelnou flexibilitu. A umožňuje nám 

překonávat každý den větší vzdálenosti.

Pro osoby s omezenou schopností chůze se 

už malé vzdálenosti stávají nepřekonatelnou 

překážkou. Protože jsou omezeny ve své 

pohyblivosti, nedokážou zvládnout ani krátké 

trasy bez cizí pomoci. Touto cizí pomocí může 

být jiný člověk nebo promyšlená lokomoční 

pomůcka. Pomůcka, která uvnitř i venku pomůže 

k větší mobilitě a nedosažitelné cíle učiní opět 

dosažitelnými.



Berle / hole 38 - 41 
Chodítka 42
Chodítka kolečková / rolátory  43 - 47

OBSAH

C
H

Ů
ZE



38

obzvlášť stabilní a trvanlivá•	
 z ocelové trubky s povrchovou •	
vrstvou
 nastavení výšky rukojeti provádí •	
prodejce (odřezávačkou trubek)
 lze dodat s anatomickou ruko-•	
jetí

Výška rukojeti:  105 cm *
Hmotnost:  1,2 kg *
Nosnost:  200 kg
Barva:  černá
* nezkrácená

pravá/levá 

Obj.č. 30 18 03 2
anatomická, pravá, dřevo 

Obj.č. 30 18 05 2
anatomická, levá, dřevo 

Obj.č. 30 18 04 2

Francouzské hole 1400

 malá hmotnost, velmi stabilní•	
široké plastové manžety•	
výška rukojetí nastavitelná•	

Délka rukojeti:  11 cm
Výška rukojeti:  75 - 98 cm
Hmotnost:  0,6 kg
Nosnost:  100 kg

Obj.č. 84 34 28 2 (šedá) 
Obj.č. 84 35 09 9 (modrá met..) 
Obj.č. 84 35 10 7 (červená met.) 
Obj.č. 80 12 33 6 (zelená met.)

Francouzské hole 1410 K

speciálně pro děti•	
malá hmotnost, velmi stabilní•	
široká plastová manžeta•	
konec rukojeti s odrazkou•	
 výška nastavitelná v 10 stup-•	
ních
 horní část nastavitelná ve •	
třech výškách

Vydálenost rukojeti od země:  51-73cm
Vzdálenost rukojeti a manžety: 17-22cm
Hmotnost:  0,4 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  barevné

Obj.č. 84 17 93 1 (žlutá - barevná) 
Obj.č. 84 17 97 2 (modrá - barevná)

Francouzské hole 1410

malá hmotnost, velmi stabilní•	
široká plastová manžeta•	
konec rukojeti s odrazkou•	
výška rukojeti nastavitelná•	

Výška rukojeti:  75 - 98 cm
Vzdálenost rukojeti a manžety:  25 cm
Hmotnost:  0,6 kg
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 84 08 91 4 (šedá) 
Obj.č. 84 08 92 2 (zelená) 
Obj.č. 84 08 93 0 (modrá) 
Obj.č. 84 08 94 8 (červená)

Francouzská hůl, s anato-
mickou rukojetí

nízká hmotnost•	
vysoká stabilita•	
široká plastová manžeta•	
 anatomicky tvarované ruko-•	
jeti, z bukového dřeva
výška rukojeti nastavitelná•	

Vzdálenost manžety a rukojeti:  23 cm
Výška rukojeti:  74 - 96 cm
Hmotnost:  0,7 kg
Nosnost:  100 kg

 
anatomická, pravá 

Obj.č. 30 60 65 2
anatomická, levá 

Obj.č. 30 60 66 2

Francouzská hůl XXL Hůl 1412

velmi stabilní, obzvlášť lehká•	
trubka z eloxovaného hliníku•	
odlehčuje zápěstí a lokti•	
protiskluzová pryžová krytka •	

Výška rukojeti  78 – 97 cm
Hmotnost:  0,9 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  šedá / černá

Obj.č. 80 05 18 1

200 kg

BERLE / HOLE
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malá (93 – 114 cm) 

Obj.č. 84 44 72 9
střední (113 – 133 cm) 

Obj.č. 84 42 32 7
velká (132 – 153 cm) 

Obj.č. 84 40 45 3

Hůl

velmi stabilní, obyvlášť lehká•	
eloxovaná hliníková trubka•	
 s anatomicky tvarovanou ru-•	
kojetí
nastavitelná výška•	
protiskluzová pryžová krytka•	

Výška rukojeti:  76 – 98 cm
Hmotnost:  0,38 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:                              stříbrná /šedá 

bronzová / černá

stříbrná 
Obj.č. 30 60 01 2

bronzová 
Obj.č. 30 61 01 2

Hůl

velmi stabilní•	
anatomicky tvarovaná rukojeť•	
pravá / levá verze•	
10 výšek•	
protiskluzová pryžová krytka•	

Výška rukojet:  73 – 95 cm
Hmotnost:  0,38 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  stříbrná

pravá ruka 

Obj.č. 30 60 52 2
levá ruka 

Obj.č. 30 60 53 2

Hůl Fischer

anatomicky tvarovaná rukojeť•	
pravá / levá verze•	
 10 výšek, s přídavným kuželo-•	
vým šroubem
protiskluzová pryžová krytka•	

Výška rukojet:  78 - 102 cm
Hmotnost:  0,38 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  černá

 
pravá ruka 

Obj.č. 30 60 74 2
levá ruka 

Obj.č. 30 60 73 2

Berle 1315/2

velmi stabilní•	
 odlehčuje kloubům ruky a •	
lokti
výškově nastavitelná•	
protiskluzová pryžová krytka•	

Hmotnost:
malá/střední/velká 0,78 / 0,86 / 0,93 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  stříbrná matná / šedá

Berle při artritidě

velmi stabilní, obzvlášť lehká•	
odlehčuje ruce a zápěstí•	
několik výškových nastavení•	
pro levou a pravou paži•	
protiskluzová pryžová krytka•	

Výška rukojet:  95 – 118 cm
Hmotnost:  0,7 kg
Nosnost:  140 kg
Barva:  alu stříbrná 
Délka opěrky 18 cm
Šířka opěrky 9 cm 
 

 

Obj.č. 30 60 38 3

Hůl, skládací

velmi stabilní•	
skládací•	
5 výšek•	
včetně sáčku•	
protiskluzová pryžová krytka•	

Výška rukojet:  84 – 94 cm
Min. délka:  ca. 30 cm
Hmotnost:  0,4 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  černá

 
Obj.č. 30 60 06 2
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BERLE / HOLE

Čtyřbodová hůl 1413

velmi stabilní, lehká•	
velká stabilita•	
vhodná i na schody•	
odlehčuje zápěstí a lokti•	
 několik výškových nastavení•	
protiskluzové pryžové krytky•	

Výška rukojeti:  73 – 93 cm
Hmotnost:  1,2 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  stříbrná / černá

Obj.č. 84 40 54 5

Čtyřbodová hůl 1413 K

pro děti•	
velmi stabilní, lehká•	
velká stabilita•	
vhodná i na schody•	
odlehčuje zápěstí a lokti•	
 několik výškových nastavení•	
protiskluzové pryžové krytky•	

Délka rukojeti: 10 cm
Výška rukojeti:  50 - 64 cm
Hmotnost:  0,75 kg
Nosnost:  60 kg
Barva:  červená / černá

Obj.č. 85 64 23 7

Čtyřbodová hůl

 velmi stabilní díky zesílenému •	
čtyřbodovému rámu
velká stabilita•	
anatomická rukojeť•	
odlehčuje zápěstí a lokti•	
oboustranné použití•	
 několik výškových nastavení•	

Výška rukojeti:  73 – 88 cm
Hmotnost:  1,1 kg
Nosnost: 100 kg
Barva:  stříbrná / šedá

 

 

Obj.č. 30 60 08 2

Zimní krytka pro hole

čtyři stabilní kovové trny•	
 bezpečná chůze i při sněhu a •	
ledu
trny zápustné•	
použitelná za každého počasí•	

Průměr trubky:  1,6 – 2,2 cm

Náhradní pryžová krytka

Obj.č. 29 60 28 00 0 

Zimní krytka pro hole

Obj.č. 30 60 28 2

Bezpečnostní nástavec pro 
hole

 celoplošný kontakt se zemí i •	
na šikmé ploše díky flexibil-
nímu dříku

Průměr trubky:  1,7 – 2 cm

Obj.č. 30 60 30 2
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Svorka na hole

 k připevění francouzských holí •	
a holí např. na hranu stolu
snadná montáž•	
 bezpečný proti sklouznutí díky •	
zvláštním vlastnostem povrchu
 vhodný pro různé průměry •	
trubek

Obj.č. 30 60 58 2

Toolflex  
Držák holí

Toolflex držák, 2 - 3 cm 
v kombinaci s montážní lištou k připev-
nění předmětů o průměru 2 - 3 cm  

Obj.č. 30 72 13 2

k připevnění poutek 
1 držák k připevnění úchytek 
1 kalíšek 
4 úchytky ke kalíšku,  
(1,7 - 2,5 / 2,7 - 2,8 cm) 

Obj.č. 30 72 17 2

Toolflex montážní lišta, 50 cm,  
bez držáků 

Obj.č. 30 72 12 2

Toolflex držák, 1,5 - 2 cm 
v kombinaci s montážní lištou k připev-
nění předmětů o průměru 1,5 - 2 cm 

Obj.č. 30 72 18 2

Toolflex

 patentovaný přidržovací sys-•	
tém
 lze použít na liště tak na po-•	
můcce
 pro různé průměry a druhy •	
připevnění

Držák holí a berlí Ingrid

 geniální, patentovaný držák •	
holí a berlí
 lze snadno a bezpečně zavěsit •	
na různé podklady (prodejní 
pulty, opěradla židlí, dveřní 
kliky atd.)
snadná montáž•	
bezpečný proti sklouznutí•	

Obj.č. 30 60 00 2

Průměr trubky:  1,85 – 2,6 cm
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CHODÍTKA

Chodítko, pevné

opora při nácviku stání•	
stabilní a lehké•	
hliníková konstrukce•	
výška rukojetí nastavitelná•	
protiskluzové pryžové krytky•	

Šířka, vpředu:  49 cm
Šířka, vzadu:  67 cm
Hloubka:  53 cm
Výška rukojeti:  81 – 96 cm
Hmotnost:  2,4 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  stříbrná

 
Obj.č. 30 60 11 2

Chodítko, pevné, skládací

opora při nácviku stání•	
velmi stabilní a lehké•	
 hliníková konstrukce•	
výška rukojetí nastavitelná•	
skládací•	
protiskluzové pryžové krytky•	

Šířka, vpředu:  57 cm
Šířka, vzadu:  59 cm
Hloubka:  51 – 54 cm
Výška rukojeti:  80 – 92 cm
Hmotnost:  2,4 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  stříbrná / chrom

 
Obj.č. 30 60 14 2

Chodítko, 
pohyblivé, skládací

 opora při nácviku stání a •	
chůze z hliníku
velmi stabilní a lehké•	
 další klouby umožňují chůzi po •	
krůčkách
výška rukojetí nastavitelná•	
skládací•	
 protiskluzové pryžové krytky•	

Šířka, vpředu:  51 cm
Šířka, vzadu:  54 cm
Hloubka:  45 – 48 cm
Výška rukojeti:  78 – 91 cm 
Hmotnost:  2,4 kg
Nosnost:  100 kg 
Barva:  stříbrná / chrom

 
Obj.č. 30 60 13 2

Rolátor 6 AWL

 lokomoční pomůcka pro inte-•	
riér
velmi stabilní•	
dodává se také skládací•	
protiskluzové pryžové krytky•	
 výška rukojetí nastavitelná•	

Vnitřní šířka/vnitřní délka:  45 / 54 cm
Výška rukojeti:  70 – 90 cm
Hmotnost:  6,3 kg
Nosnost:  100 kg

 
Rolátor 6 AWL 

Obj.č. 80 25 51 0

Rámečkové chodítko 436

 opora při nácviku stání a •	
chůze
výška rukojetí nastavitelná•	
 4 řídicí kolečka, zadní s brzdou•	
s nádobou nebo bez nádoby•	

Vnitřní šířka/vnitřní délka:  45 / 54 cm
Výška rukojeti:  80 – 95 cm
Hmotnost:  7 kg
Nosnost:  100 kg

 
Rámečkové chodítko 436 

Rámečkové chodítko 436,  
s nádobou

Obj.č. 80 91 21 5
Nádoba samostatná 

Obj.č. 80 34 51 2

Transportní vozík 645

 transportní prostředek a sto-•	
lek v jednom
 volný prostor pro nohy při •	
chůzi a sezení
 obvodová lišta pro bezpečný •	
transport předmětů
7 výšek•	

Šířka:  48 cm
Hloubka:  53 cm
Výška rukojeti:  80 – 95 cm
Hmotnost:  9,2 kg
Nosnost:  50 kg
Barva:  vínově červená

Obj.č. 84 43 59 8
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Možnost různých kombinací  
koleček

Kombinace kol 1
zadní kolečka s brzdami, 
vpředu pevná kolečka bez 
brzdy

Kombinace kol  2
zadní řídicí kolečka s brz-
dami, přední kolečka otočná

Chodítka

 
Chodítko, standardní provedení 
Kombinace kol 1 

Obj.č. 30 63 33 2
Chodítko 26, kombinace kol2 

Obj.č. 30 63 34 2
 
Područka s rukojeťmi 

Obj.č. 30 63 37 2
Podpažní opěrky 

Obj.č. 30 63 35 2
 
Předloketní opěrky 

Obj.č. 30 63 36 2

Možnost různých výškově  
nastavitelných nástavců:

Područka s rukojeťmi
-  Područka s rukojeťmi polstrovaná
-  vzdálenost mezi rukojeťmi  

nastavitelná

Podpažní opěrky
- područka polstrovaná
 -  nastavení opěrek a rámu  

individuální 

Předloketní opěrky
- područka polstrovaná
- s rukojeťmi 
- individuálně nastavitelné

Šířka/hloubka/výška:   56 / 66 / 86 cm
Výška opěrek: 98–148 cm
Hmotnost, standardní provedení:  8,8 kg
Zvýšení hmotnosti při použití
područek:  6,5 kg
podpažních opěrek:  3,0 kg
předloketních opěrek:  4,0 kg
Nosnost:  125 kg

TIP

Pokud chcete 
chodítko vybavit 
některou z variant 
doplňkové výbavy, 
uveďte objednací 
číslo kombinace kol a 
požadvované varianty 
výbavy

CHODÍTKA KOLEČKOVá / ROLáTORY

 opora při nácviku pohybu a  •	
koordinace
výškově nastavitelné•	
skládací•	
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ROLáTORY

Rolátor gentleman

složený

Příslušenství (volitelné)
Držák holí
Obj.č. 30 61 01 0

Držák deštníku
Obj.č. 30 61 01 1 

Chodítko gentleman
Obj.č. 30 61 00 2

Přednosti chodítka gentleman v kostce:

Nadčasově elegantní pomůcka k dosažení mobility venku 
a uvnitř. Atraktivní chodítko nové generace v elegantním 
nadčasovém designu. Lehká konstrukce vážící pouhých 
7,4 kg nabízí snadnou manipulaci a jednodušší přepravu. 
Příjemná, ergonomická madla v kombinaci s brzdami s 
lehkým chodem poskytují vysokou míru bezpečnostni 
při každodenním používání. Kvalitní materiály u všech 
dílů jsou charakteristickým znakem chodítka Gentleman 
a znamenají obzvláštní stabilitu a dlouhou životnost. Ve 
složeném stavu se Gentleman schová za každé dveře.   

 všechny konstrukční díly a komponenty kompletně nově •	
vyvinuté 
 maximální stabilita díky optimalizované hmotnosti a •	
pevnosti konstrukčních dílů
 optimální materiály: plasty zesílené skleněnými vlákny a •	
vysoce pevné slitiny hliníku 

Šířka:  57 cm
Šířka sedu mezi madly: 43 cm
Hloubka:  43 cm
Výška madel: 79 - 94 cm
Výška sedu:  62 cm
Rozměr ve složeném  
stavu (šířka):  21 cm 
Velikost kol (průměr): 20 cm
Hmotnost:  7,4 kg
Nosnost:  130 kg
Nosnost nákupní síťky:  5 kg
Barva: šampaňská /  
 černá

NOVINKA
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ROLáTORY

Nákupní koš 
Nákupní koš ze síťoviny

Ergonomické rukojeti 
Madla zabezpečená proti 
přetočení s anatomicky tva-
rovanými rukojeťmi

Fixace brzd  
Brzdu lze zafixovat lehkým 
tlakem dolů

Naklápění 
Pomůcka k naklápění vz-
adu na levém a pravém kole  
pro snadné překonávání 
překážek

Nastavování madel  Na-
stavování výšky madel bez 
použití nářadí

Možnost nastavení Výšku 
madel lze nastavit v rozmezí 
79 - 94 cm. 

Pomůcka k naklápění je spolehlivým partnrem při překonávání malých zvýšení. 

Rolátor gentleman 
Skutečný gentleman i v detailu:
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Rolátor Ideal

 lokomoční pomůcka pro exteriér •	
a interiér
 velmi stabilní•	
 brzda pro revmatiky / aretační •	
brzda
pneumatiky z PU•	
 výška madel plynule nastavi-•	
telná
 polstrované sedátko•	
koš a podnos•	
 skládací•	
 vč. předmontovaného držáku •	
holí 
Volitelné příslušenství:•	
zádový kurt •	
držák holí (dodatečný)•	

 
stříbrná 

Obj.č. 30 61 98 2
Zádová opěrka 

Obj.č. 29 61 98 02 1
držák holí (přídavný) 

Obj.č. 80 22 23 6

Pojistka proti slo-
žení

Brzda pro rev-
matiky / aretační 
brzda

Zádová opěrka

složené

Držák holí

Šířka/hloubka:  59 / 57 cm
Výška madel:  79 – 97 cm
Šířka/výška sedátka:  39 / 62 cm
Rozměry ve složeném stavu:   
 27 x 59 x 85 cm
Hmotnost:  11,9 kg**
Nosnost:  130 kg
Barva:  vínově červená, modrá, stříbrná 
Hmotnost:  10,6 kg*

*bez koše a podnosu
** s košem a podnosem

CHODÍTKA KOLEČKOVá / ROLáTORY
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CHODÍTKA KOLEČKOVá / ROLáTORY

 lokomoční pomůcka speciálně •	
pro  pacienty s artritidou  a 
revmatiky s omezenou silou v 
rukách
 nastavitelné předloketní •	
opěrky
brzdy s lehkým chodem•	
pneumatiky z PU•	
 opěrky plynule nastavitelné•	
polstrované sedátko•	
 včetně  koše a podnosu •	
skládací•	

Šířka, vpředu/vzadu:  56 / 65 cm
Hloubka (bez koše):  74 cm
Výška předloketních opěrek: 105–128 
cm
Plocha/výška sedátka:39 x 16,5 / 63 cm
Rozměry ve složeném stavu:  65 x 30 x 
122 cm
Hmotnost:  14,5 kg*
Nosnost:  100 kg
Barva: stříbrná
*s košem a podnosem

Obj.č. 30 61 79 3

Chodítko Delta 430

Rolátor s předloketními opěrkami 6225

 
chrom 

Obj.č. 84 49 66 0
nákupní koš * 

Obj.č. 84 07 17 1
nákupní taška * 

Obj.č. 84 07 22 1
* hodí se pouze pro  84 49 66 0

Šířka/hloubka:  69 / 60 cm
Výška madel::  79 – 92 cm
Rozměry ve složeném stavu:   
 68 x 29 x 79 cm
Hmotnost:  6,2 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  chrom

 lokomoční pomůcka pro interiér •	
a exteriér
 madla s nastavitelnou výškou a •	
úhlem sklonu
 pneumatiky z PU bezpečné proti •	
propíchnutí
 systém ruční brzdy s aretační brz-•	
dou

Příslušenství:
 Nákupní koš: k přepravě menších •	
předmětů bezproblémová 
montáž
 Nákupní taška: fpro větší nákupy, •	
materiál koženka,bezproblémová 
montáž



SEZENÍ A LEŽENÍ RELAXACE 
Všeobecný pokrok náš profesní a soukromý všední 

den téměř ve všech oblastech života značně 

usnadnil. Nicméně za tu cenu, že už se sotva 

pohybujeme a většinu prací vykonáváme vsedě. 

Následkem jsou poškození zad či vady držení těla, 

jimiž trpí stále více lidí již v mladším věku.

Osoby s omezeními chůze a starší lidé jsou rizikům 

jednostranné fyzické zátěže vystaveni  ještě více. 

Z toho důvodu potřebují během svých dlouhých 

a pravidelných fází odpočinku zvláštní možnosti 

ležení, které splňují ty nejvyšší nároky. Židle a 

sedačky, které vás ani po dlouhých hodinách 

užívání neunaví, a lůžka, která zaručují hluboký, 

zdravý spánek. 



Sedací nábytek 50 - 57
Příslušenství lůžek 58 - 61 
Antidekubitní systémy / systémy se střídavým tlakem 62 
Zvedáky a příslušenství zvedáků 64 - 73
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Pracovní židle Relax

výška sedáku nastavitelná•	
 stabilní díky kříži s 5 kolečky•	
podnožka kolem dokola•	
 s krátkou opěrkou zad, která •	
je současně madlem k posu-
nování

Plocha sedačky, Ø:  38 cm
Výška sedu:  53 – 72 cm
Výška zádové opěrky:  8 cm
Kříž, Ø:  58 cm
Hmotnost:  11 kg
Nosnost:  140 kg

Obj.č. 30 70 15 2

SEDACÍ NáBYTEK

Sedačka a stavěcí 
pomůcka 6022

 stabilní víceúčelová židle•	
sedací plocha nakloněná•	
usnadňuje vstávání a sedání•	
 podepírá v oblasti zad•	
s područkami•	

Šířka/hloubka/výška:  
 51-55/47-52/85-100 
Šířka područek: 45 cm
Výška sedu: 58-73 cm
Plocha sedačky: 28 x 33 cm
Sklon sedačky: 6 °
Hmotnost: 5,3 kg
Nosnost: 100 kg
Barva: vínová / světle šedá

Obj.č. 84 43 49 9

Katapultovací sedák 
Uplift

 zvedne 80 % tělesné hmot-•	
nosti 
podporuje pohyb při vstávání•	
 robustní pružinový mechanis-•	
mus
 spodní strana s protiskluzovou •	
vrstvou
 lze nastavit na 5 váhových •	
kategorií

Rozměry sedačky:  40 x 45 cm
Výška sedu:  plus 2,5 cm
Tělesná hmotnost: 
 43, 55, 68, 82, 100 kg
Hmotnost:  3,7 kg
Nosnost:  100 kg

Obj.č. 38 01 30 0

Katapultovací sedák 
Uplift, XXL

 obzvlášť stabilní, snese velkou •	
zátěž
 lze nastavit na 4 váhové kate-•	
gorie

Rozměry sedačky:  40 x 45 cm
Výška sedu:  plus 2,5 cm
Tělesná hmotnost :   
 90, 115, 130, 160 kg
Hmotnost:  3,7 kg
Nosnost:  160 kg

Obj.č. 38 01 30 1

160 kg

Sedačka a stavěcí 
pomůcka 6024

 s područkami a zádovou opěr-•	
kou

Šířka/hloubka/výška:  
 51-55/47-52/85-100
Šířka područek: 41-53 cm
Rozsah nastavení zádové opěrky: 5 cm
Výška sedu: 58-73 cm
Plocha sedačky: 28 x 33 cm
Sklon sedačky: 6 °
Hmotnost: 5,3 kg
Nosnost: 100 kg
Barva: vínová / světle šedá

Obj.č. 80 21 27 9
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Stolička Movie

 ideální pro aktivní a dynamic-•	
ké sezení
 posiluje a stabilizuje zádové •	
svalstvo a celou pohybovou 
soustavu
 díky konvexní podlahové •	
desce a plynovému pístu je 
trojrozměrně pohyblivá
 dodává se v různých barvách •	
čalounění

Výška sedu:  50 – 69 cm
Nastavování:  plynový píst  
 s uvolňovacím kroužkem
Noha:  Ø 35 cm
Sedačka:  Ø 35 cm 
Nosnost:  120 kg

  
tmavomodrá 

Obj.č. 30 76 90 2

  
středně modrá 
Obj.č. 30 76 91 2

  
černá 
Obj.č. 30 76 94 2

Novinka:

Možnost speciálních 

barev potahu, zeptejte 

se nás!

Obj.č. 30 76 99 2

Novinka:

Možnost speciální 

výšky!

54 - 80 cm
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Model 1.200 
Židle při poškození kloubů a plotének

Hloubka sedáku: 46 cm
Šířka sedáku:  49 cm
Průměr kříže: 72 cm
Výška opěradla:
- dlouhá záda:  65 cm
- krátká záda:  50 cm
Šířka opěradla, dole:  46 cm
Nosnost:  120 kg

Obj.č. 1.200

 Vybavení se sedákem 
pro poškozené plotén-
ky má navíc tyto funkce

 nastavování hloubky •	
sedu (posuvný sedák)
 nastavování šířky a •	
výšky područek (voli-
telné)

SEDACÍ NáBYTEK

 snese velké zatížení•	
stabilizuje zádové svalstvo•	
 různá opěradla pro úpravu podle potřeby•	
 područky výškově nastavitelné•	
 různé sloupky s plynovým pístem (volitelně) •	
 výběr 5 druhů koleček•	
 pětiramenný kříž pro bezpečnost a stabilitu, •	
hliník

 
Konstrukce sedáku má tyto možnosti nastavení:

 nastavování výšky sedu pomocí plynového pístu •	
pro různé rozsahy zdvihu (různá provedení 
sloupku)
 synchronní nastavování pro dynamické sezení, •	
nastavení synchronního pohybu do tělesné 
hmotnosti 120 kg
uvolnění a aretace synchronního pohyby•	
automatické nastavování sklonu sedačky•	

Sedák při poškozených plo-
ténkách

Sedák při poškozených klou-
bech

Vybavení se sedákem 
při poškozených kyč-
lích

 plynulé nastavování •	
obou polovin dělené 
přední plochy sedá-
ku, lehké a nezávislé
 ohnutí nohy tak lze •	
skoro úplně zabránit
 velké ulehčení při •	
onemocněních v 
oblasti kolen a kyčlí
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Rozsahy zdvihu sloup-
ků s plynovým pístem
Výška sedu  47 - 55 cm
Výška sedu  47 - 58 cm
Výška sedu  51 - 63 cm
Výška sedu  55 - 74 cm
Výška sedu  65 - 91 cm
Výška sedu  55 - 74 cm  
 (s aretací)
Potahové látky

Dralon, skupina látek 1: 

 šedá

 středně modrá

 černá

 červená

 tmavomodrá

 zelená/šedá

 
 

Koženka, skupina látek 2:

 modrá

 černá

 bílá

Pro opěradlo a sedák lze 
zvolit různé skupiny látek a 
barvy.

Provedení opěradel
 krátké nebo dlouhé •	
provedení
 ergonomicky tvaro-•	
vané
 jednoduché nastavo-•	
vání výšky opěradla 
vsedě
 nastavování přítlaku, •	
které lze přizpůsobit 
hmotnosti trupu
 permanentní kontakt •	
opěradla se zády 
sedící osoby
 volitelně: beder-•	
ní opěra (Schukra) k 
dodatečnému pode-
pření páteře
 volitelně: opěrka hla-•	
vy 

Opěradlo, krátké Opěradlo, dlouhé

Opěradlo Schukra

Područky
 područky se sedá-•	
kem při poškození 
plotének mají nasta-
vitelnou šířku, výšku a 
hloubu (volitelně)
 područky židle se •	
sedákem při poško-
zení kloubů jsou 
výškově nastavitelné

 Kříž
 dostatek prostoru pro •	
nohy
 hliník černý nebo hli-•	
ník stříbrný (volitelně)
 obzvlášť velká koleč-•	
ka o průměru 65 mm 
snadno překonají 
menší nerovnosti

Kříž Koberce

Tvrdé podlahy

S brzdami

Opěrka hlavy

Kobercové kluzáky

Kolečka
 kolečka pro tvrdé •	
podlahy
 kolečka pro koberco-•	
vé podlahy
kobercové kluzáky•	
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Terapeutická a pracovní židle
 koncept židle vychází vstříc různým potřebám •	
člověka a všedního dne
 stavebnicový systém nabízí optimální pohyblivost •	
 vhodná pro děti a dospělé•	
 důležité funkce, které vyhovují nárokům na tera-•	
pii a práci
 ergonomické sezení a práce díky individuálním •	
sedákům a tvarům opěradla
 podle tělesné výšky lze nastavit různé výšky sedu  •	

Opěradlo
 standardně s manu-•	
álním polohováním 
opěradla, vč. fixace a 
ovládací páčky vlevo 
 k elektrickému nasta-•	
vování výšky sedu lze 
dodat elektrické polo-
hování opěradla 
 

 
(od -8°dopředu do  
+17°dozadu, manuál-
ně a elektricky)
 různé tvary opěradel •	
poskytují optimální 
oporu v oblasti zad

Opěradlo standard, krátké,  
40 x 32 cm

Opěradlo 3-D (vč. opěrky 
hlavy), 43 x 52 cm

Opěradlo dlouhé 40 x 45 cm

Ergo, 40 x 42 cm

Polohování zad, elektrické

Medic,  43 x 52 cm

SEDACÍ NáBYTEK A ŽIDLE

Obj.č. 1.100
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Zatížení
 nosnost židle lze zvo-•	
lit individuálně podle 
hmotnosti uživatele
50-100 kg, manuálně•	
100-125 kg, manuálně•	
125 kg, elektricky•	

Područky

 výšku a vzdálenost •	
područek lze nasta-
vovat
 volitelně mohou být •	
područky odkllápěcí 
dozadu (nelze použít 
peloty)
 lze dodat různé druhy •	
područek
 rovný tvar lze použít •	
s terapeutickým stol-
kem 
 zahnutý tavr nabízí •	
větší plochu pro paži
 područka v barvě •	
potahu je příjemně 
měkce polstrovaná

Koženka, černá, rovný tvar

Čalouněná, v barvě potahu, 
rovný tvar

Koženka, černá, zahnutý 
tvar

Nelze nastavit úhel   
(obr. ukazuje kompletní stupačku)

Polohovací (obr. ukazuje kom-
pletní stupačky, spodní část stupaček 
je třeba objednat zároveň)

Stupačka pro amputovanou 
končetinu, pravá/levá

Odklápěcí oblouková stu-
pačka

Sedák (3 velikosti)

Sedák při poškození kloubů, 
46 x 45 cm

Sedáky
 dodávají se v různých •	
velikost,  
40 x 43 cm  
46 x 45 cm 
48 x 48 cm
 s nedělenou nebo •	
dělenou sedací plo-
chou (sedák při 
kloubních poškoze-
ních) 
 standardně vybavené •	
manuálním nastavo-
váním sklonu sedáku 
od +8° dopředu do 
-4° dozadu  (vč. fixa-
ce, ovládací páčky 
vpravo)

Stupačky

 standardně bez stu-•	
paček
 horní část stupaček •	
pevná nebo 
polohovací
 odnímatelné stupač-•	
ky lze otočit dovnitř 
a ven
 se stupačkami doda-•	
tečné přizpůsobení 

délky o 10 cm podle 
délky stehna 
 dolní část stupaček s •	
dělenými plastovými 
podnožkami, s nasta-
vitelnou hloubkou o 
4 cm 
 alternativně odklá-•	
pěcí oblouková 
podnožka
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Výšky sedu

 nastavování výšky •	
sedu, podle tělesné 
hmotnosti, manuální 
nebo elektrické
 manuální nastavování •	
výšky sedu od 45-61 cm 
 elektrické nastavování •	
výšky sedu od  
45–65 cm: 
- 50-100 kg, manuálně 
- 100-125 kg, manuálně 
- 125 kg, elektricky

SEDACÍ NáBYTEK A ŽIDLE

Terapeutická a pracovní židle Matrix

Podvozky

 dodávají se různé •	
podvozky:
-  standardní podvozek 

tvaru X 
-  podvozek tvaru H, 

nabízí hodně pro-
storu pro nohy při 
pohybu na židli

Podvozek H, černý

Podvozek X, černý

Kolečka
 kolečka 100 mm s •	
minimálním valivým 
odporem 

100 mm Prodloužení brzdové páčky

Rukojeť TKnoflík pro revmatiky

Brzdy

 vybavené manuální •	
brzdou, brzdová páč-
ka může být vpravo 
nebo vlevo
 také s prodloužením •	
brzdové páčky 

 výšky sedu lze zvýšit •	
max. o 12 cm u pod-
vozku tvaru X a o 9 
cm u tvaru H
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Peloty (pár)

Boční polstrování (pár)Terapeutický stolek z ple-
xiskla

Opěrka hlavy s nastavitel-
nou výškou, hloubkou a 
sklonem

Elektrický ovladač namonto-
vaný na područce, vlevo

Elektrický ovladač namonto-
vaný na područce, vpravo

Potahové látky
 výběr z velká palety •	
barev potahu ze 
syntetické měkké 
usně nebo veluru

 
 syntetická měkká 
useň  „Bison“, antra-
citová

 
  syntetická měkká 
useň  Bison“, modře 
žíhaná

  
velur „Trevira“,  
tmavě modrá

  
velur „Trevira“, 
antracitová

  
velur „Trevira“,  
světle modrá

Příslušenství
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Stavěcí pomůcka

 univerzální použití•	
 nabízí spolehlivé držení v růz-•	
ných výškách
 nenahrazuje provazový žebřík •	
/ nesmí se zatížit celou váhou 
těla !

Šířka:  28 cm
Délka:  198 cm
Příčle:  5 kusů
Příčle, Ø:  2 cm
Vzdálenost příčlí:  20 cm
Barva:  Nastavení výšky

Obj.č. 25 12 37 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽEK

Terapeutický stolek 6571,  
pojízdný

 nastavitelný sklon desky stolku •	
nastavitelná výška•	
 4 řidicí kolečka, s aretační brz-•	
dou
 působí preventivně v případě •	
napětí svalstva krku a šíje 

Podjezdová výška:  od 10 cm
Šířka:  30 cm
Hloubka:  84 cm
Deska stolku:  77 x 39 cm
Výška stolku:  77 - 115 cm
Hmotnost:  9,9 kg
Nosnost:  5 kg
Barva:  šedá / černá

 
Obj.č. 80 22 24 4

Blok ke zvýšení nohy po-
stele

zvyšuje postel•	
 pro postele s nohami•	
 nohy postele se zasunou do •	
čtvercového otvoru
3 vkládací hranolky po 2,5 cm•	

Uchycení:
- noha postele:  max. 6 x 6 cm

Nastavení výšky:  5 - 12,5 cm
 (po 2,5 cm) 
Materiál:  dřevo

Obj.č. 30 70 20 2 (1 kusů)

Blok ke zvýšení výšky 
rámu postele

 zvyšuje postel•	
 pro postele s plnými čely nebo •	
postele se stabilnějšími noha-
mi
 otevřenou stranou tvaru U se •	
zvenku nasune přes konce čel 
postele
 3 vkládací hranolky po 2,5 cm•	

Obj.č. 30 70 12 2 (1 kusů)

Stolek k posteli

dvě desky•	
 velkou desku lze nastavit až o •	
90°
nastavitelná výška•	
 4 otočná kolečka (2 s brzdou)•	
 působí preventivně v případě •	
napětí svalstva krku a šíje 

Podjezdová výška:  od 8 cm
Výška, nastavitelná:  68 - 100 cm
Plocha, hlavní stolek:  54 x 39 cm
Plocha, odkládací stolek:  19 x 29 cm
Tloušťka stolní desky:  1,6 cm 
Hmotnost:  9,6 kg
Nosnost:  5 kg (deska stolku)
Barva:  bílá

Obj.č. 30 10 24 3

Uchycení:
- čela postele:  max. 3 cm 
- noha postele:  max. 9,5 x 9,5 cm

Nastavení výšky:  5 - 12,5 cm 
 (po 2,5 cm )
Materiál:  dřevo
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Ukládací podložka  
Easyslide

 pomůcka při přesunu vleže •	
např. z postele na přepravní či 
rentgenové lehátko
 uplatnění zejména ve stacio-•	
nární oblasti

Velikost:  190 x 60 cm
Barva:  červená

Obj.č. 38 00 00 0

Program Alpha

Ukládací podložka 
Turnslide

 kluzná podložka na postel•	
 speciální nylonová tkanina pro •	
malé tření
dodává se ve dvou velikostech•	

Velikost:  90 x 140 cm
Barva:  červená

Obj.č. 38 00 00 2

 malé provedení pro mobilnější •	
pacienty, usnadní se tak vlast-
ní otáčení v posteli

Velikost:  70 x 100 cm
Barva:  červená

Obj.č. 38 00 00 1

Kluzná podložka 
Minislide

 pomůcka pro transfer a změnu •	
polohy 
 lze kombinovat s přidržovacím •	
pásem
malé provedení•	

Velikost:  50 x 60 cm
Barva:  červená/modrá

Obj.č. 38 00 00 3

Polohovací a přesedací 
pomůcky v novém vybavení

Přesvědčivé výhody pro větší 
hygienu a bezpečnost pacientů:

 vysoká nosnost až 200 kg•	
lze prát do 90° C•	

Skluzavka Easyglide

 usnadňuje přesedání např. z •	
vozíku
 hladký povrch, spodní strana s •	
protiskluzovou vrstvou
 ke zvýšení stability lze •	
podélně dvakrát přehnout
nosnost 200 kg•	

2 velikosti: 33 x 60 cm
 33 x 75 cm
Barva:  černá

33 x 60 cm 

Obj.č. 38 00 00 6
33 x 75 cm 

Obj.č. 38 00 00 7

Nyní k dostání také jako kombi-
nace:
33 x 75 cm vč. Readyslide 52 x 60 cm

Obj.č. 38 00 01 8
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽEK

Přidržovací pás Easybelt

 přesedací pomůcka při přesu-•	
nu
 dodává se ve třech velikostech •	
a se třemi, čtyřmi nebo pěti 
poutky
 uvnitř opatřená protiskluzo-•	
vou vrstvou 

Barva:  červená

Velikost S, 60-110 cm 

Obj.č. 38 00 00 8
Velikost M, 72-140 cm 

Obj.č. 38 00 00 9

Velikost L, 100-160 cm 
Obj.č. 38 00 01 0

Ukládací podložka  
Juniorslide

 pomůcka pro přesun a přemís-•	
tění 
 lze zkombinovat s popruhem•	
 doporučuje se jako podpora •	
při rehabilitačních cvičeních

Velikost:  25 x 60 cm
Barva:  červená

Obj.č. 38 00 01 4 (pár)

Zvedací podložka  
Maximove

 k nadzvedání pacientů z •	
postele do vozíku nebo ke 
zvedání z podlahy 
se stabilními držadly•	
 z vnitřní strany je opatřena •	
protiskluzovou vrstvou

Velikost:  53 x 110 cm
Barva:  červená/modrá

Obj.č. 38 00 00 5

Zvedací pás Minimove

 s pomocí pásu lze pacienty •	
např. v posteli posadit nebo 
položit  
 lze použít také jako stavěcí •	
nebo přesedací pomůcku
se stabilními držadly•	

Velikost:  20 x 60 cm
Barva:  červená/modrá

Obj.č. 38 00 00 4
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PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽEK

Kluzná podložka  
Rollstuhlslide

polohovací pomůcka pro vozík•	
 nekonečká podložka, kterou •	
se dá pohybovat pouze jedním 
směrem
 hodí se na každý běžně prodá-•	
vaný vozík

2 velikosti: 50 x 45 cm
 130 x 45 cm (s oky)
Barva:  lněná tkanina, šedá

50 x 45 cm 

Obj.č. 38 00 01 6
130 x 45 cm 

Obj.č. 38 00 01 7

Otočná deska Turntable

 usnadňuje přesedání např. do •	
vozíku nabo na toaletu 
 dvě desky v jedné kluzné •	
rovině
 vnější strana z protiskluzového •	
materiálu
vhodné pro mokré místnosti•	
 ideální použití v kombinaci s •	
kluznou podložkou, skluzavk-
ou nebo přidržovacím pásem

Průměr: 40 cm
Barva: šedá
Nosnost: 200 kg

Obj.č. 38 00 01 0

Popruh Flexigrip

 usnadňuje samostatné zve-•	
dání v posteli
 podporuje přesun na horní •	
konec postele nebo na její hra-
nu
 přečnívající smyčky usnadňují •	
manipulaci

Velikost:  9 x 175 cm
Barva:  rot/grau
Materiál: Nylon

Obj.č. 38 00 02 0
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ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉMY / SYSTÉMY SE STŘÍDAVýM TLAKEM 

Matrace se střídavým tlakem 
AP 205000

 pro uživatele s rizikem vzniku •	
proleženin 
 zmírňuje bolesti způsobené •	
proleženinami
 automaticky vyrovnává zatíže-•	
ní tlakem
 doproučuje se pro dobu ošet-•	
řování do 6 měsíců
 usnadňuje práci ošetřovatel-•	
skému personálu
dvoukomorový systém•	
odolné PVC•	
 vysoký stupeň účinnosti•	
 hodí se na všechny standardní •	
matrace
 plástvový povrch•	
snadno se čistí•	

Rozměry v provozním stavu
Šířka/hloubka/výška:  90 / 195 / 6 cm
Hmotnost:  2,2 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  modrá

Kompresor
Napětí v síti:  230 V~ / 50 Hz
Šířka/hloubka/výška:  
 12,5 / 25,5 / 8,5 cm
Hmotnost:  1,7 kg

Matrace se střídavým tlakem a kompre-
sorem 

Obj.č. 84 18 97 0 (3070282)
Matrace se střídavým tlakem 

Obj.č. 84 18 97 0
Kompresor 

Obj.č. 84 48 96 9 (3070222)

Matrace se střídavým  
tlakem AP 206000

 pro uživatele s rizikem vzniku •	
proleženin 
 zmírňuje bolesti způsobené pro-•	
leženinami
 automaticky vyrovnává zatíže-•	
ní tlakem
 doproučuje se pro dobu ošetřo-•	
vání do 6 měsíců
 usnadňuje práci ošetřovatelské-•	
mu personálu
dvoukomorový systém•	
odolné PVC•	
 vysoký stupeň účinnosti•	
 hodí se na všechny standardní •	
matrace
 plástvový povrch•	
šířka se čistí•	
šířka 80 nebo 90 cm•	
 žebrovaný povrch•	

Rozměry, připravená k použití
Šířka/hloubka/výška:  90 / 190 / 10 cm
Hmotnost:  4,6 / 4,8 kg
Nosnost:  150 kg
Barva:  blau

Kompresor
Napětí v síti: 230 V~ / 50 Hz
Šířka/hloubka/výška:12,5 / 25,5 / 8,5 cm
Hmotnost:  1,7 kg

Matrace se střídavým tlakem, kompre-
sorem a potahem, šířka 80 cm 

Obj.č. 84 37 89 7
Matrace se střídavým tlakem, kompre-
sorem a potahem, šířka 90 cm 

Obj.č. 84 60 87 7
Matrace se střídavým tlakem,  
šířka 80 cm 

Obj.č. 80 37 19 2

Matrace se střídavým tlakem,  
šířka 90 cm 

Obj.č. 84 60 87 8
Potah matrace, šířka 80 cm 
Obj.č. 8 457 614

Potah matrace, šířka 90 cm 

Obj.č. 84 60 87 9
Kompresor 

Obj.č. 84 57 13 5
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ZVEDáK

Zvedák Sito - 2 zvedáky v jednom
 spojuje funkci zvedáku a sta-•	
věcí pomůcky
 flexibilní a mnohostranná •	
pomůcka
 vybavený elektricky nasta-•	
vitelnou funkcí zvedání či 
postavování a manuálním 
nastavováním šířky podvozku
 mechanické nouzové spouště-•	
ní dolů  
 

Stavebnicový princip
 rychle a bez použití nářadí se •	
změní na zvedák nebo stavě-
cí pomůcku, podstavec přitom 
zůstává nezměněný
 stačí doobjednat zvedací nebo •	
stavěcí rameno

 pomáhá paciantovi při vstá-•	
vání
 pomáhá pečovatelskému •	
personálu při zacházení s paci-
entem 
 nabízí potřebnou bezpečnostg •	
díky opatrnýmpohybům
 stavění pacienta šetřící záda•	
 umožňuje přesun ve vertikál-•	
ní poloze 

Stavěcí zvedák

 

Obj.č. 80 13 11 8 
(stavěcí rameno a základní stojan)

Zvedák

 

Obj.č. 80 13 11 5 
((zvedací rameno a základní stojan))

 umožňuje pohodlné zvedání •	
osob  ať už z polohy vleže na 
posteli nebo z polohy vsedě 
na vozíku
 možnost zvedání také z pod-•	
lahy 
 pomáhá pečovatelskému per-•	
sonálu v mnoha situacích a 
šetří záda

 pro lepší a snadné oblékání a •	
převlékání osob, např. při pou-
žití WC, výměně plen atd.
 podpora při nácviku stoje při •	
denním tréninku krevního obě-
hu a k posilování svalstva a 
kostí
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Rozměry:
Výška zdvihu (od hrazdy, bez kurtu):min. 44 cm
 max. 177 cm
Celková výška (rameno nahoře): 207 cm
Rozměry podvozku:
Délka:  123 cm
Šířka (vnější):  63,5 cm  
s rozšířeným podvozkem (vnější): 
 92 cm
Výška:  11 cm
Nouzové spouštění:  mechanické
Akumulátor  2 kusy 12 V, 7,2 Ah 
uzavřené olověné gelové baterie
Motor:  24 V, 4 A
Materiál:  ocel, práškově lakovaná  
Barva: RAL 9006
Třída ochrany: IPX 4
Kolečka: 
Standard přední:: 7,5 cm dvojitá kolečka
Standard zadní: 7,5 cm jednoduchá 
kolečka s brzdou 
Hmotnosti:
Sito zvedák  42,5 kg
Sito stavěcí zvedák:  49 kg
Zvedací rameno::  6,5 kg
Stavěcí rameno:  5 kg
Opora holení + stupátko:  7 kg
Akumulátor:  6 kg
Nosnost: max. 160 kg

Stavěcí kurtZvedací kurt univerzální

 zvedací kurt ze dvou materi-•	
álů: 
- univerzální kurt z nylonu pro 
běžné použití, např. k přesunu 
z postele do vozíku, 
- zvedací kurt pro koupelnu a 
WC
 tvar a materiály jsou přizpůso-•	
beny pacientovi
 snadno se přikládá a odstra-•	
ňuje 
 příjemný, vzpřímený sed paci-•	
enta

Zvedací kurt pro koupelnu a WC
 Obj.č. 80 13 12 0

 bez použití nářadí se ze zvedá-•	
ku změní na stavěcí pomůcku

Stavěcí rameno

Obj.č. 80 13 11 9 
(vč. opory holení a stupátka)

Zvedací kurt univerzální
 Obj.č. 80 13 12 1

Zvedací rameno

Obj.č. 80 13 11 7

 v kombinaci se stavěcím zve-•	
dákem
 rychle a jednoduše se upraví •	
podle potřeb pacienta
 nabízí potřebnou oporu a bez-•	
pečnost 

Obj.č. 80 13 12 2

 bez použití nářadí se ze stavěcí •	
pomůcky změní na zvedák

Zvedací kurt s opěrkou 
hlavy

 zvedací kurt pro pacienty s •	
malou stabilitou trupu
snadné použití•	
 umožňuje příjemnou polohu •	
vsedě s opřenými zády

Zvedací kurt s opěrkou hlavy
 Obj.č. 80 13 15 0

Zvedací kurt dvoudílný
 zvedací kurt z nylonu pro •	
pacienty, který zvedák čas-
to obsluhují sami a mají velmi 
dobrou stabilitu trupu
jednoduchá pomůcka•	
 minimální opora•	

Zvedací kurt dvoudílný
 Obj.č. 80 13 14 9
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 umožňuje pohodlné zvedání •	
osob z polohy vleže na posteli 
nebo z vozíku
 možnost zvedání také z pod-•	
lahy 
 pomáhá pečovatelskému per-•	
sonálu v mnoha situacích a 
šetří záda
velmi vysoká nosnost•	
 vybaven elektricky •	
nastavitelnou funkcí zvedání a 
manuálním nastavováním šířky 
podvozku
 sloupek lze namontovat ve •	
třech  polohách po 5 cm
 mechanické /elektrické nouzo-•	
vé spouštění dolů
 osloví promyšlenou technikou •	
a optimálním poměrem ceny a 
výkonu

Zvedací kurty a příslušenství viz 
samostatný přehled na straně 
66 a dalších.

 
Obj.č. 30 14 05 2

ZVEDáK

Zvedák Uno 100 EM

Rozměry:
Délka ramena: 72 cm
Šířka hrazdy: 45 cm
L  výška zdvihu (od hrazdy, bez kurtu):

 min. 51 / 56 / 61 cm
 max. 161 / 166 / 171 cm
A  celková výška (rameno nahoře): 

 min. 132 / 137 / 142 cm
 max. 180 / 185 / 190 cm
E  Výška po madlo k posunování: 

 100 / 105 / 110 cm
Výška zvedání osoby v univerzálním kur-
tu:
 ca. 81 cm

Rozměry podvozku:
B   Délka:  106 cm

Šířka:  C  vnější 65 cm

 D   vnitřní 53 cm  
s rozšířeným podvozkem vnější 105 cm 
 vnitřní 90 cm
F  podjezdová výška:  

 11 cm u koleček 7,5 cm
 15 cm u koleček 10 cm
Kolečka: 
vpředu:  7,5 cm  
 dvojitá 
vzadu:  7,5 cm 
 jednotlivá s brzdou 
alternativně 10 cm 
Hmotnost:  39 kg
Nosnost: max. 205 kg

Akumulátor::  2 Kusy 12 V 
 uzavřené olověné gelové baterie
Nabíječka: 110-230 V
Doba nabíjení:  cca 6 hodin
Motor:  24 V, 6 A (Linak)
Počet zdvihů:  ca. 60
Rychlost zdvihu: 3 cm/s bez břemena
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Zvedák LikoLight
 celkově velmi lehký, určený k •	
mobilnímu a stacionárnímu 
použití
 skládací, lze rozložit na tři díly•	
 žádný jednotlivý díl není těžší •	
než 10 kg
 umožňuje pohodlné zvedání •	
osob  ať už z polohy vleže na 
posteli nebo z polohy vsedě 
na vozíku
 pomáhá pečovatelskému per-•	
sonálu v mnoha situacích a 
šetří záda
 vybavený elektricky •	
nastavitelnou zvedací funkcí a 
manuálním nastavováním šířky 
podvozku
 mechanické /elektrické nouzo-•	
vé spouštění dolů

 Zvedací kurty a příslušenství viz 
samostatný přehled na straně 
66 a dalších.

 
Obj.č. 30 14 09 2

Rozměry:
Délka ramena: 72 cm
Šířka hrazdy: 45 cm
L  výška zdvihu (od hrazdy, bez kurtu): 

 
 min. 24 cm
 max. 156 cm
A  celková výška (rameno nahoře):   

 min. 116 cm
 max. 173 cm
E  Výška po madlo k posunování:

 97 cm
Výška zvedání osoby v originálním kur-
tu:
 ca. 71 cm

Rozměry podvozku:
Délka:  111 cm

Šířka:  C  vnější 65,5 cm

 D   vnitřní 52,5 cm  
s rozšířeným podvozkem vnější 106 cm 
 vnitřní 94 cm
F  podjezdová výška:  11 cm

Kolečka: 
Standard vpředu:  7,5 cm 
  dvojitá 
Standard vzadu:  7,5 cm  
 jednotlivá s brzdou
alternativně  10 cm
Hmotnost:  24 kg
Nosnost: max. 140 kg

Akumulátor::  2 Kusy 12 V 
 uzavřené olověné gelové baterie
Nabíječka: 110 - 230 V
Doba nabíjení:  cca 6 hodin
Motor:  24 V, 6 A (Linak)
Počet zdvihů:  ca. 60
Rychlost zdvihu:  
 3,8 cm/s bez břemena
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 nabízejí maximální míru bez-•	
pečnosti a komfortu pro 
uživatele a pečovatelský per-
sonál
 obsáhlý sortiment pro každý •	
účel, k dostání v různých veli-
kostech a z různých materiálů:

Nylon
 pro dlouhou životnost a malý •	
třecí odpor při zvedání a 
pokládání

Polyesterová síťovina
jako prodyšná alternativa•	

Síťovina s plastovým pláštěm
 pro použití při koupeli a spr-•	
chování

ZVEDáK

Doporučené velikosti

Velikost S:  20 - 30 kg
Velikost M / S:  30 - 50 kg
Velikost M:  40 - 80 kg
Velikost L:  70 - 120 kg

Kurty ke zvedákům Hygienický kurt

 usnadňuje svlékání a oblékání •	
při použití toalety

Nylon, zesílená oblast nohou, velikost M 
Obj.č. 30 16 51 2
Nylon, zesílená oblast nohou, velikost L 
Obj.č. 30 16 52 2

s plastovým povrchem, velikost S 

Obj.č. 30 14 74 2
s plastovým povrchem, velikost M 

Obj.č. 30 14 80 2
s plastovým povrchem, velikost L 

Obj.č. 30 14 86 2

s plastovým povrchem, velikost M 

Obj.č. 30 15 12 2
s plastovým povrchem, velikost L 

Obj.č. 30 15 26 2

Polyester,velikost S 

Obj.č. 30 14 73 2
Polyester,velikost M 

Obj.č. 30 14 78 2

Polyester,velikost M 

Obj.č. 30 15 11 2

Univerzální kurt

 vzpřímený sed s dobrou opo-•	
rou zad

Nylon, zesílená oblast nohou, velikost M 

Obj.č. 30 14 75 2
Nylon, zesílená oblast nohou, velikost L 

Obj.č. 30 14 81 2

Originální kurt

 polovysoká zádová část umož-•	
ňuje vytažení paží z kurtu

Nylon, Velikost M 

Obj.č. 30 15 06 2
Nylon, Velikost L 

Obj.č. 30 15 20 2
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Originální kurt, zvýšená záda

při malé stabilitě trupu•	
Nylon, zesílená oblast nohou, velikost M/S 

Obj.č. 30 15 65 2
Nylon, zesílená oblast nohou, velikost M 

Obj.č. 30 15 58 2
Nylon, zesílená oblast nohou, velikost L 

Obj.č. 30 15 72 2

Polyester,velikost M 

Obj.č. 30 15 61 2
Polyester,velikost L 

Obj.č. 30 15 75 2

s plastovým povrchem, velikost M 
Obj.č. 30 15 63 2
s plastovým povrchem, velikost L 
Obj.č. 30 15 77 2

Prodlužovací smyčky

 umožňují rychlou úpravu výš-•	
ky zdvihu o 5 resp. 10 cm

Obj.č. 30 14 58 2

Digitální váha 200

 pomocí adaptéru se montuje •	
nad hrazdu
Zatížení max. 200 kg•	

Obj.č. 30 14 52 2
Adaptér (musíte objednat zároveň) 

Obj.č. 30 14 60 2

Popruh Master

 jednoduchá pomůcka, místo •	
zvedacího kurtu
 přednost mu dávají uživatelé, •	
kteří zvedák ovládají sami

Obj.č. 30 14 56 2
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ZVEDáK

 elektricky nastavitelná stavě-•	
cí funkce
 manuální nastavování šířky •	
podvozku
 nastavování stojanu ve 3 polo-•	
hách po 5 cm
 mechanické /elektrické nouzo-•	
vé spouštění dolů 
pomáhá při vstávání•	
 pomáhá pečovatelskému per-•	
sonálu
 stavění pacienta šetřící záda•	
 nabízí potřebnou bezpečnost •	
díky opatrným pohybům
 pro přesun ve vertikální polo-•	
ze 
 pro lepší a snadné oblékání a •	
převlékání osob, např. při pou-
žití WC, výměně plen atd.
 podpora při nácviku stoje při •	
denním tréninku krevního 
oběhu a k posilování svalstva 
a kostí

Stavěcí zvedák Sabina EM

 
Stavěcí zvedák  Sabina EM 

Obj.č. 30 14 08 2

Opěrná vesta

 v kombinaci se stavěcím zvedá-•	
kem
 rychle a jednoduše se upraví •	
podle potřeb pacienta
 nabízí potřebnou oporu a bez-•	
pečnost 
 měkce polstrovaný•	

Rozměry:
L  Výška zdvihu (od madel, bez kurtu): 

 min. 71 / 76 / 81 cm
 max. 162 /  167 / 172 cm
A  Celková výška (rameno nahoře): 

 min. 90 / 95 / 100 cm
 max. 100 / 105 / 110 cm
Šířka madel: 35 cm

Rozměry podvozku:
B  Délka:  106 cm

Šířka:  C  vnější 65 cm 

 D   vnitřní 53 cm 
s rozšířeným podvozkem vnější 105 cm
 vnitřní 90 cm

Kolečka: 
Standard vpředu:  7,5 cm 
 dvojitá kolečka
Standard vzadu:  7,5 cm 
 jednoduchá kolečka, s brzdou 
 (alternativně  10 cm)
Hmotnoste:  44 kg
Nosnost: max. 200 kg

Akumulátor:  2 kusy 12 V
Uzavřené gelové baterie:
Motor:  24 V, 6 A (Linak)
Počet zdvihů: ca. 60
Nabíječka: 110 - 230 V
Doba nabíjení: 6 hodin

Sabina EM opěrná vesta, velikost M 

Obj.č. 30 17 43 2
Sabina EM opěrná vesta, velikost L 

Obj.č. 30 17 42 2
Sabina opěrná vesta, velikost XL 

Obj.č. 30 17 45 2
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Nástěnný zvedák Curator
odlehčuje personálu•	
 samostatná obsluha pacien-•	
tem
 výkonný motor•	
velká nosnost•	
velké rozpětí•	
 jednoduché ovládání na hraz-•	
dě nebo pomocí ručního 
ovladače (volitelně)
 rychle a snadno se přemístí•	
šetří místo•	
 při výpadku proudu se dá •	
manuálně spustit dolů 

Nástěnný zvedák Curator, bez nástěn-
ného držáku 

Obj.č. 37 10 00 0
Nástěnný držák Curator (pár), vč. upev-
ňovacího materiálu (beton) 

Obj.č. 37 00 00 1
Nástěnný držák Curator (pár), vč. upev-
ňovacího materiálu (univerzální)

Obj.č. 37 00 06 0
Nástěnný držák Curator (pár), vč. upev-
ňovacího materiálu (jednostranný, pro 
suchou stavbu)

Obj.č. 37 00 06 1
Nástěnný držák Curator (pár), vč. upev-
ňovacího materiálu (oboustranný, pro 
suchou stavbu)

Obj.č. 37 00 06 2
Náhradní hmoždinky 

Obj.č. 37 00 00 2*
Rozpěrka 10 mm 

Obj.č. 37 00 04 1*
Rozpěrka 20 mm 

Obj.č. 37 00 04 2*
Rozpěrka 40 mm 

Obj.č. 37 00 04 3*
Rozpěrka 80 mm 

Obj.č. 37 00 04 4*
Rozpěrka 100 mm 

Obj.č. 37 00 04 5*  
* pouze pro 37 00 00 1

Nosnost:  140 kg
Rychlost zdvihu:  ca. 20 mm/sec.
Pohon:  elektromotor 230 V/50 HZ
 180 W, 0,8 A
Doba zapnutí:  1 min./ 9 min.
Třída ochrany:  IP 56
El.přípojka:  3,5 m kabel k zásuvce 
 230 V/ AC 50 HZ
Řízení:   pneumatická tlačítka  

 integrovaná v rukojeti
Materiál:   nerezová ocel resp. hliník
Nosný prvek:  kurt odolný proti 
opotřebení
Povrch:  práškové lakování
Barva:  bílá RAL 9010
Hmotnost:  ca. 20 kg
Mechanické nouzové spouštění dolů 
Splňuje požadavky podle
DIN EN ISO 10535, EN 12182, EN 
60601-1, TÜV, CE

světlá výška

možnost areta-
ce ramena 
v krocích po 
22,5“

poloměr otáče-
ní 90° doprava 
resp. doleva

Všechny rozměry v milimetrech
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ZVEDáK

CURATOR Sloupek mezi 
podlahu a stěnu

CURATOR  
Stojan

 pro bezpečné připevnění zve-•	
dáku ke stěně
 pevná montáž k podlaze•	
snadná obsluha•	

Obj.č. 37 00 05 5

CURATOR Sloupek mezi 
podlahu a strop

 pro bezpečné připevnění zve-•	
dáku ke stěně
 pevná montáž na zeď•	
vyrábí se na míru•	

Obj.č. 37 00 05 6

 pro bezpečné připevnění zve-•	
dáku ke stěně
rozpěrný•	
 pro výšku místnosti •	
2,30 - 3,10 m
 montáž k podlaze a ke stropu •	
bez použití nářadí  
(upíná se otáčením vnitřní 
trubky)
hmotnost cca 32 kg •	

Individuální výroba

po
dl

e 
za

dá
ní
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CURATOR  
Univerzální zvedací kurt

 pro různé aplikace v suchých •	
místnostech
opěrka hlavy (volitelně)•	
odolný•	
 snadno se čistí•	

Univerzální zvedací kurt  
Polyester / bavlna 

Obj.č. 37 00 00 3
Zvedací kurt s opěrkou hlavy  
Polyester / bavlna 

Obj.č. 37 00 00 5

CURATOR Kombinace zve-
dacích kurtů, trojdílná

 pro různé aplikace v suchých •	
místnostech
flexibilní použití•	
odolný•	
snadno se čistí•	
nosnost až 175 kg•	

Kombinace kurtů, síťovina, trojdílná

Obj.č. 37 00 00 7

CURATOR Univerzální 
zvedací kurt ze síťoviny

  pro různé aplikace v suchých •	
místnostech
opěrka hlavy (volitelně)•	
odolný•	
  snadno se čistí•	

Univerzální zvedací kurt, síťovina, 
polyester pro mokré místnosti 

Obj.č. 37 00 00 4

Univerzální zvedací kurt, síťovina, 
polyester pro mokré místnosti 

Obj.č. 37 00 00 6

Curator-ruční spínač

Obj.č. 37 00 05 8

Příklad plánování v koupelně a na WC Příklad plánování u lůžka Příklad plánování u lůžka

Příklady plánování

CURATOR  
Toaletní kurt

 pro pacienty, kteří ještě mají sta-•	
bilitu v oblasti šíje a ramen
 volná oblast hýždí•	
 přezka na hrudi pro bezpečné •	
držení
 polstrovaná oblast zad a podpaží•	

Toaletní kurt  
Polyester / bavlna 

Obj.č. 37 00 05 9



VŠEDNÍ DEN Svépomoc

Všední den - pod tímto pojmem většina lidí rozumí 

opakující se úkony, které zvládají zcela samozřejmě,  

protože jsou toho fyzicky schopni. Patří k nim 

oblékání a svlékání stejně jako nakupování či čištění 

zubů.

Lidé s omezeným pohybem však nedokážou tyto 

a jiné věci zvládnout jen tak. V jejich případě 

představují spíše časově náročné, namáhavé a 

někdy dokonce už neproveditelné činnosti, protože 

vyžadují pohyby, pro které jim chybí potřebná síla 

a hybnost. Problémem může být láhev s nápojem, 

která se jenom jednou rukou nedá otevřít. Nebo 

těžká nákupní taška, která oslabenou paži velmi 

zatěžuje.

Situace jsou rozmanité a ukazují nám, jak často 

bývá člověk ve všednodenních úkonech podle 

okolností odkázaný na druhé.



Pomůcky pro všední den 76
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POMŮCKY PRO VŠEDNÍ DEN

Navlékač a svlékač  
punčoch

 k navlékání a svlékání  •	
ponožek
 vhodný jako obouvák•	
při ztuhlých kloubech•	

Délka:  73 cm 
Obj.č. 30 30 09 2

Navlékač punčoch a  
punčocháčů

usnadňuje navlékání punčoch•	
odlehčuje zádům•	

Obj.č. 30 30 07 2

Navlékač podpůrných 
punčoch

 k navlékání podpůrných •	
punčoch různých délek a pro-
vedení

Délka:  103 cm
Hmotnost:  90 g
Materiál:  nylon

Obj.č. 30 30 00 2

Cestovní navlékač pun-
čoch

usnadňuje navlékání punčoch•	
odlehčuje zádům•	
šetří místo•	

Obj.č. 30 30 12 2

Navlékač punčoch

 usnadňuje navlékání nylono-•	
vých punčoch a podkolenek
odlehčuje zádům•	

Obj.č. 30 30 05 2 

Kartáček na ruce  a nehty

 umožňuje použití jednou  •	
rukou
přísavky pro pevné uchopení•	

Délka: 9 cm
Šířka: 5 cm

Obj.č.  30 20 01 2
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JÍDLO / KUCHYň

Fixační prkénko

 mnohostranně použitelná po-•	
můcka pro práci v kuchyni
 fixuje předměty pro bezpečné •	
zpracování
fixační kolíčky lze odebrat•	

Obj.č. 30 40 05 2

Krájecí prkénko

k práci jednou rukou•	
 napichovací zařízení drží po-•	
traviny
 částečně zvednuté hrany za-•	
braňují sklouznutí např. při 
mazání chleba
šroub k fixaci•	
protiskluzové•	
 max. tloušťka desky stolu  •	
3,5 cm

Délka prkénka:  23 cm
Šířka prkénka: 18 cm
Délka madla: 12 cm 

Obj.č. 30 50 07 2
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Uchopovač 8022

 usnadňuje uchopování před-•	
mětů 
 zavře se při manipulaci s ruko-•	
jetí
různé délky a barvy•	

Délka rukojeti:  10 cm
Uchopovací otvor:  5 cm
Nosnost:  2 kg

Délka Barva Hmotnost
40 cm šedá 0,180 kg
50 cm žlutá 0,210 kg
60 cm zelená 0,230 kg
70 cm červená 0,250 kg
80 cm modrá 0,275 kg
100 cm černá 0,320 kg

 
Délka 40 cm 

Obj.č. 30 72 04 2
Délka 50 cm 

Obj.č. 30 72 05 2
Délka 60 cm 

Obj.č. 30 72 06 2
Délka 70 cm 

Obj.č. 30 72 07 2
Délka 80 cm 

Obj.č. 30 70 13 2
Délka 100 cm 

Obj.č. 30 72 08 2

Podavač „aktiv“

 mechanika s lehkým chodem•	
pro osoby s malou funkcí prstů•	
čelist vertikálně otočná•	
magnet•	
velmi lehký•	

Délka rukojeti:  10 cm
Uchopovací otvor:  6 cm
Hmotnost:  0,111 / 0,128 kg
Nosnost:  2 kg

 
Délka 45 cm 

Obj.č. 30 71 97 2
Délka 70 cm 

Obj.č. 30 71 96 2

PODAVAČE

Podavač

Délka rukojeti:  10 cm
Uchopovací otvor:  ~7 cm (variabilní)
Nosnost:  2 kg
Barva:  černá / stříbrná / modrá

Podavač, 66 cm, 0,185 kg 

Obj.č. 80 13 05 3
Podavač, 81 cm, 0,2 kg 

Obj.č. 80 13 05 4

mechanika s lehkým chodem•	
variabilní uchopovací otvor•	
 podavač se zavře při manipu-•	
lací s rukojetí
 speciální prstová páčka pro •	
slabé ruce
s magnetem•	

Handy grip

ergonomicky tvarovaná rukojeť•	
pro malou funkci prstů a rukou•	
 povrchová vrstva ze speciální •	
gumy
konec otočný a tažný•	
velmi lehký•	
dodává se ve 2 délkách •	

Délka:  65 / 80 cm
Délka rukojeti:  10 cm
Uchopovací otvor:  6 cm
Čelist:  otočná o 90° 
Nosnost:  2 kg
Barva:  černá / modrá
Hmotnost:  0,23 / 0,35 kg 

Podavač Handygrip 

Obj.č. 30 71 90 2 (délka 65 cm) 

Obj.č. 30 71 90 3 (délka 80 cm)
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Otočná deska 6895

 ideální pro mobilní ošetřova-•	
telský personál
protiskluzový povrch•	
snese vysokou zátěž•	
odolný proti vodě•	

Šířka:  33 cm
Hloubka:  38 cm
Výška:  2 cm
Plocha, Ø:  33 cm
Hmotnost:  1,2 kg
Nosnost:  100 kg
Barva:  bílá / černá

 
Obj.č. 30 71 16 2

Protiskluzová podložka

 
Protiskluzová podložka, 35 x 25 cm, 
modrá 

Obj.č. 30 71 60 2

Protiskluzová podložka, 
role

 mnohostranné použití•	
odolný proti teplotě do 50°C•	
protiskluzový materiál•	
 dodává se v různých barvách a •	
tvarech
snadno se čistí•	

Protiskluzová podložka, 40 x 200 cm, 
modrá 

Obj.č. 30 71 87 2
Protiskluzová podložka, 40 x 900 cm, 

modrá

Obj.č. 30 71 77 2

Prstová dlaha 23

Šířka:  1,2 / 1,8 / 2,5 cm
Délka:  50 cm
Výška:  0,6 cm

Prstová dlaha 23 A, 1,2 cm, balení 12 ks 

Obj.č. 80 80 71 3
Prstová dlaha 23 B, 1,8 cm, balení 12 ks  

Obj.č. 80 80 72 1
Prstová dlaha 23 C, 2,5 cm,  balení 12 ks 

Obj.č. 80 80 73 9

Tvarovací dlaha 24

Šířka:  8 cm
Délka:  40 / 55 / 80 cm
Výška:  0,6 cm

Tvarovací dlaha 24 A, 40 cm 

Obj.č. 80 80 74 7
Tvarovací dlaha 24 B, 55 cm 

Obj.č. 80 80 75 4
Tvarovací dlaha 24 C, 80 cm 

Obj.č. 80 99 09 3

Prstové a tvarové dlahy
z hliníku•	
s polstrováním z pěnové gumy•	
 lze odříznout na požadovanou •	
délku
individuálně tvarovatelná•	
fixace náplastí nebo bandáží•	

OSTATNÍ POMŮCKY



VŠE K VOZÍKU NA CESTáCH
„Svět je nyní bez hranic,“ slýcháme často - avšak 

vozíčkářům se nadále staví do cesty překážky. Ne-

musí to být nutně v jejich čtyřech stěnách,které 

lze pomocí odpovídajících produktů individuálně 

upravit. Ale na cestách bývají často nutné další po-

můcky.

Pomůcky k překonávání schodů a na ochranu proti 

větru a počasí, aby pobyt venku byl téměř bez hra-

nic. 



Ochrana proti nepříznivému počasí 82
Rampy 83 - 86
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OCHRANA PROTI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ

Standardní nánožník 

cenově příznivý model•	
 dobře sedí díky vytvarování •	
podle těla v oblasti nohou a 
chodidel
zip ve tvaru L•	
obzvlášť lehký•	
podšívka z umělé kožešiny•	
 chemické čištění nebo lze prát •	
při 30°C
 vnější materiál z vododopu-•	
divé nylonové tkaniny 

Standardní nánožník, modrý 

Obj.č. 30 75 80 2
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Rampy Perfo

 • Provedení: dodávají se ve 
třech variantách: jednodílné, 
teleskopické nebo skládací
 • Materiál: přírodně eloxovaný 
hliník, 100 % recyklovatelný
 • Hmotnost: lehký profil s per-
forovanou plochou zaručuje 
ideální poměr hmotnosti a 
nosnosti
 • Lyžina: perforace s výraznými 
hranami otvorů nabízí opti-
mální bezpečnost proti sklouz-
nutí, propustnost je výhodná 
při dešti, znečištění a sněhu
 • Ochrana proti sjetí dolů: boční 

Obj.č. Označení Provedení Délka 
max. 

Transportní 
délka

Šířka ly-
žiny

Profil Výška hrany Hmotnost 
1 ks 

Nosnost 
max./pár

Balení

35 73 40 2 Perfolight jednodílná 116 cm 116 cm 21 cm U 5,2 cm 3,1 kg 400 kg pár

35 73 41 2 Perfolight 
teleskop

dvoudílná, 
teleskopická

202 cm 116 cm 19,5 cm U 5,2 cm 5,8 kg 300 kg pár

35 73 42 2 Perfolight 
teleskop

trojdílná, tele-
skopická

202 cm 87 cm 18 cm U 5,2 cm 6,4 kg 300 kg pár

35 73 43 2 Perfolight 
teleskop

trojdílná, tele-
skopická

288 cm 116 cm 18 cm U 5,2 cm 8,2 kg 250 kg pár

35 73 44 2 Perfo 
Pavement

jednodílná 55 cm 55 cm 21 cm U 5,2 cm 1,4 kg 400 kg kus

35 73 45 2 Perfo Fold-
Ramp

dvoudílná, 
skládací

110 cm 55 cm 21 cm U 5,2 cm 3,6 kg 400 kg kus

35 73 46 2 Perfo Fold-
Ramp

dvoudílná, 
skládací

150 cm 75 cm 21 cm U 5,2 cm 4,5 kg 300 kg kus

35 73 47 2 Perfo Fold-
Ramp

dvoudílná, 
skládací

200 cm 100 cm 21 cm U 5,2 cm 6,4 kg 300 kg kus

35 73 47 3 Perfo Fold-
Ramp

skládací a 
teleskopická

300 cm 106 cm 19,5 cm U 5,2 cm 8,5 kg 250 kg kus

Perfo-PavementPojistka pro přepravu

profily mají po celé délce výšku 
5,2 cm
 • Rukojeť: sklápěcí, připevněná 
na bočním profilu
 • Transportní pojistka: svorka za-
bezpečuje rampu proti nechtě-
nému vysunutí nebo složení

 • Nehlučné: nylonové kluzáky 
mezi profily zaručují téměř 
nehlučné posouvání teleskopic-
kých ramp

Perfo Fold-Ramp

Perfolight - jednodílná

Perfo-Teleskop

RAMPY
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RAMPY

Z-rampy

 •	Provedení: variabilní délka rampy díky teleskopickému vytažení v 
Z-profilu s vnitřním vedením stopy
 •	Materiál: rampy jsou z přírodně eloxovaného hliníku a 100 % re-
cyklovatelné
 •	Ochrana proti sjetí dolů: vnější boční profily mají po celé délce 
výšku 4,5 - 6,9 cm, vnitřní boční profily 1,5 cm
 •	Doplňková výbava: pro Z-rampy existuje středový díl, který je 
nutný pro vozidla se třemi koly (skútry)

Z-rampa

Z-profil

Materiál Z-rampy

  
E-RAMPY

Obj.č. Označení. Provedení Délka 
max.

Transportní 
délka

Šířka 
lyžiny

Profil Výška 
hrany

Hmotnost 
1 ks

Nosnost 
max./pár

Balení

35 73 60 2 Mini-Z jednodílné 110 cm 110 cm 28 cm Z 4,5 cm 4,3 kg 400 kg pár

35 73 70 2 středový díl 
Mini-Z

jednodílné 110 cm 110 cm 20 cm - 2,5 cm 1,6 kg * kus

35 73 61 2 Medi-Z dvoudílné, 
teleskopické

200 cm 110 cm 28 cm Z 4,5-6,9 cm 9,2 kg 300 kg pár

35 73 71 2 středový díl 
Medi-Z

dvoudílné 200 cm 110 cm 20 cm - 2,5 cm 2,6 kg * kus

35 73 62 2 Maxi-Z trojdílná, 
teleskopická

300 cm 110 cm 28 cm Z 4,5-6,9 cm 13,6 kg 250 kg pár

35 73 72 2 středový díl 
Maxi-Z

trojdílná 300 cm 110 cm 20 cm - 2,5 cm 3,6 kg * kus

35 73 48 2 E-rampy jednodílné 106 cm 106 cm 26,5 cm U 5,2 cm 3,7 kg 400 kg pár

35 73 48 3 E-rampy skládací 212 cm 106 cm 26,5 cm U 5,2 cm 7,4 kg 300 kg pár

35 73 48 4 E-rampy skládací a 
teleskopické

212 cm 72 cm 25 cm U 5,2 cm 7,8 kg 300 kg pár

35 73 48 5 E-rampy skládací a 
teleskopické

300 cm 106 cm 25 cm U 5,2 cm 11 kg 250 kg pár

E-rampy jsou alternativní rampy 
k Z-rampám. Mají nízké boční 
profily a širší lyžiny. E-rampy se 
hodí pro elektrické vozíky s růz-
ným rozchodem kol vpředu a 
vzadu.
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Plošné rampy

Obj.č. Označení. Provedení Délka 
max.

Transportní 
délka

Šířka 
lyžiny

Profil Výška 
hrany

Hmotnost 
1 ks

Nosnost 
max./pár

Balení

35 74 01 2 Plošná ram-
pa

Kosočtverčný 
plech

300 cm 125 cm 90 cm U ca. 5 cm 36 kg 400 kg kus

35 74 47 2 Zábradlí 300 cm 125 cm

35 74 02 2 Plošná ram-
pa

Kosočtverčný 
plech

400 cm 200 cm 90 cm U ca. 5 cm 48 kg 400 kg kus

35 74 48 2 Zábradlí 400 cm 200 cm

35 74 03 2 Plošná ram-
pa

Kosočtverčný 
plech

500 cm 150 cm 90 cm U ca. 5 cm 60 kg 400 kg kus

35 74 49 2 Zábradlí 500 cm 150 cm -

35 74 00 2 Plošná ram-
pa

speciální prove-
dení*

 Tato rampa se skládá z jedné •	
nedělené plochy a hodí se 
proto obzvlášť pro pevnou 
montáž.
 Plochu ramp tvoří vysoce •	
pevný kosočtverečný plech, 
který se díky své propustnosti 
a přilnavosti osvědčil zejména 
při dešti, sněhu a ledu.

Detail plošné rampy

*  Příklad speciálního provedení plošné 
rampy, se zábradlím (volitelná výbava)

Kosočtverečný plech

TIPP

Dodáme vám rampy 
všeho druhu podle 
vašich speciálních 
požadavků a výkre-
sů.
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RAMPY

Prahový můstek Prahová rampa

Obj.č. Označení. Provedení Délka 
max.

Transportní 
délka

Šířka 
lyžiny

Profil Výška 
hrany

Hmotnost 
1 ks

Nosnost 
max./pár

Balení

35 75 01 2 prahový 
můstek

jednodílný 56 cm 56 cm 70 cm 9,5 cm 3 cm 3,5 kg 400 kg kus

35 75 00 2
35 75 00 3

prahový 
můstek

speciální pro-
vedení

35 75 50 2
35 75 50 3
37 75 50 4

prahová 
rampa

speciální pro-
vedení

Prahový můstek
 překonání prahu•	

Prahová rampa
pouze speciální provedení•	

také ve speciálním provedení•	
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Řešení aretace pro skládání

Cestovní vozík Travel
 optimální pro cestování au-•	
tem, vlakem či letadlem
 přesvědčí svými kompaktními •	
rozměry
vhodný pro krátké transfery•	
rám z hliníku•	
 kolečka s kulovými ložisky, •	
zadní kolečka s brzdou
 cestovní brašna (volitelná vý-•	
bava)

Šířka sedačky:  36 / 40 cm
Šířka:  40,5 / 45,5 cm
Délka:  67 cm
Výška:  83 cm
Rozměr složeného vozíku:
 40,5 / 45,5 x 53,5 x 20 cm
Hmotnost:  5,5 / 6 kg
Nosnost:  100 kg

Travel, šířka sedačky36 cm 

Obj.č. 25 20 50 2
Travel, šířka sedačky 40 cm 

Obj.č. 25 20 51 2

Travel -cestovní brašna Transport

Sklopení zádové opěrky dopředu

Velmi praktický: malý rozměr při pře-
pravě

Snadné skládání

OSTATNÍ



XXL-PRODUKTE OBZVLáŠť STABILNÍ 
PRODUKTy PRO SILNé 
OSOBy
Pomůcky do koupelny a WC jsou příliš úzké nebo 

se viklají, vstávání ze židlí a jiných sedaček je stále 

těžší? Máte pocit nejistoty při používání různých 

pomůcek?

Pak vám můžeme pomoci!

Naše produkty XXL vám nabízejí přesně tu jistotu a 

podporu, kterou jste dosud postrádali:

Širší sprchové stoličky, vanové sedačky, madla a 

toaletní židle s velkou nosností.

Obzvlášť robustní lokomoční pomůcky.

Katapultovací sedák, který podstatně usnadňuje 

vstávání.

Madla, která vám poskytnou skutečnou oporu.

MEYRA XXL: pomůže vám prožít všední den snáze 

a bezpečněji.

MEYRA XXL



Produkty XXL 90 - 91 
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Vanová sedačka  XXL

zvýšená sedací poloha•	
 obzvlášt stabilní,s dlouhou ži-•	
votností
 madlo pro bezpečné sedání a •	
vstávání

Celková šířka:  70 cm
Šířka sedačky:  52 cm
Hloubka sedačky:  45 cm
Hmotnost:  6,1 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 18 02 2

Sprchová stolička XXL  
nerez

 velmi stabilní provedení s vy-•	
sokou nosností
 konstrukce z nerezu, sedací •	
plocha z plastových modulů
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Šířka:  54 cm
Hloubka:  36 cm
Plocha sedačky:  48 x 35 cm
Výška sedu:  50 / 60 cm
Hmotnost:  5,0 kg
Nosnost:  200 kg
Barva sedačky:  bílá

Sprchová stolička, výška sedu 50 cm 

Obj.č. 30 18 14 2
Sprchová stolička, výška sedu 60 cm 

Obj.č. 30 18 15 2

Odklápěcí sprchová  
sedačka XXL

 velmi stabilní provedení s vel-•	
kou nosností
sedačka odklápěcí•	
 pryžové krytky pro větší sta-•	
bilitu
bez upevňovacího materiálu•	
 stabilní nerezový rám s podla-•	
hovou opěrkou
 plocha sedačky a zádové •	
opěrky z plastu

Hloubka:  53,5 cm
Vzdálenost noh od stěny:  39 cm
Výška sedu:  48 cm
Plocha sedačky:  48 x 35 cm
Nosnost:  200 kg
Barva, sedačka a zádová opěrka:  bílá

Obj.č. 30 18 13 2

HCDA Toaletní židle

Bližší informace naleznete na 
straně 19

 
Obj.č. 83 08 09 9

Zádová opěrka pro spr-
chovou stoličku XXL

 doplňková zádová opěrka pro •	
sprchovou stoličku XXL

Výška zádové opěrky
(od horní hrany sedačky):  31 cm

Obj.č. 30 18 07 2

XXL Sprchová stolička s 
područkami

velmi stabilní provedení •	
 konstrukce práškově lakovaná, •	
sedací plocha a zádová opěrka 
z hliníkových profilů
 gumové krytky nožek pro •	
lepší stabilitu

Šířka:  67 cm
Hloubka:  67 cm
Šířka (mezi područkami):  60 cm
Šířka sedačky/ 
hloubka/výška:  60/44 / 55 cm 
Výška područek:  23 cm
Hmotnost:  14,8 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 18 00 2

PRODUKTY XXL
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Sklopné obloukové madlo 
XXL

obzvlášť stabilní•	
s podlahovou opěrou•	
odklápěcí•	

Výška: 85 cm
Hloubka: 60 / 85 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č. 30 18 12 2 (60 cm)

Obj.č. 30 18 11 2 (85 cm)

Francouzská hůl XXL

obzvlášť stabilní a trvanlivá•	
 s ocelové trubky s povrchovou •	
vrstvou
 nastavení výšky rukojeti provádí •	
prodejce (odřezávačkou trubek)
 lze dodat s anatomickou rukojetí•	

Výška rukojeti:  105 cm *
Hmotnost:  1,2 kg *
Nosnost:  200 kg
Barva:  černá
* nezkrácená

pravá/levá 

Obj.č. 30 18 03 2
anatomická, pravá, dřevo 

Obj.č. 30 18 05 2
anatomická, levá, dřevo 

Obj.č. 30 18 04 2

Katapultovací sedák 
Uplift, XXL

 obzvlášť stabilní, snese velkou •	
zátěž
 lze nastavit na 4 váhové kate-•	
gorie

Rozměry sedačky:  40 x 45 cm
Výška sedu:  plus 2,5 cm
Tělesná hmotnost :   
 90, 115, 130, 160 kg
Hmotnost:  3,7 kg
Nosnost:  160 kg

Obj.č. 38 01 30 1

Madlo k montáži na 
stěnu a k podlaze XXL

obzvlášť stabilní•	
2 boční opěry•	

Výška: 85 cm
Hloubka: 85 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č.  30 18 10 2

Madlo XXL

obzvlášť stabilní•	

Rozměry: 30 x 9 cm
Max. zatížení: 200 kg

Obj.č. 30 18 08 2 (30 cm)

Toaletní rám XXL

 obzvlášť stabilní, s dlouhou ži-•	
votností
 hodí se pro všechny běžné •	
WC-mísy
 s víkem a područkami•	
 konstrukce z ocelových trubek, •	
práškově lakovaná
 s ochranou proti stříkající vodě•	

Šířka vnější/vnitřní:  67 / 60 cm
Sedátko:  36 x 45 cm
Výška sedu:  55 cm
Otvor:  22 x 35 cm
Hmotnost:  11,8 kg
Nosnost:  200 kg
Barva:  bílá

Obj.č. 30 18 01 2
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