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Integrovaný záchranný systém - postele, nosítka a lehátka
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Jsou to zejména stohovatelné vojenské postele, vojenská lehátka a nosítka pro armádu
a ostatní složky IZS v době kalamitních či jiných krizových situací. Jejich jednoduchá a lehká
konstrukce je již tradičně důležitým pomocníkem při výcviku i zvládání krizových situací všeho
druhu. Celý sortiment respektuje současný vývojový trend a umožňuje snadnou manipulaci, je
opatřen povrchovou úpravou práškovými vypalovacími laky, případně chromem.
Široká paleta používaných barev umožňuje sladit prostředí, kde jsou výrobky umístěny, aby
i přes vysokou účelnost a praktičnost působilo příjemně a dotvářelo harmonii pohody při odpočinku
a koncentraci při práci.

hlavní přednosti výrobků KOVONAX
nosnost až 150 kg		
5 let záruka na kovové části		
kvalitní povrchová úprava
vysoká pevnost kovových podnoží

vojenská nosítka
V004HBB

560 x 2 290
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560 x 1 800
130
150
7

vojenské lehátko
V005HdB
755 x 1 970
700 x 1 900
440
150
11

vojenská postel
v5880				
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850 x 2 100

u nás

800 x 2 000
520
800
190				
26

vojenská postel
v5890				
750 x 2 100
700 x 2 000
520
800
190				
25
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v019hbn			
860 x 1 900
840 x 1 900
340
150				
20

antidekubitní matrace
		
k posteli xena
v042enc				
840 x 1 900

Pro řešení krizových situací při záplavách a jiných živelných pohromách byla vyvinuta skládací postel umožňující
pružné přizpůsobení evakuačních plánů lůžkových zdravotnických a sociálních zařízení. Postel umožňuje rychlé umístění
ležících pacientů a klientů na snadno manipulovatelné mobilní lůžko v jiných nepostižených objektech. Postel je vybavena
matrací s možností antidekubitu a odnímatelným držákem pro provádění infuzí.
Navržená konstrukce postele umožňuje velmi jednoduchou manipulaci pomocí pojezdových koleček a následně
rychlé plnohodnotné využití. Ložná plocha umožňuje komfortní spaní na vysoké úrovni, zabezpečené kvalitní antidekubitní
matrací. Uskladnění postelí je velmi jednoduché, nenáročné na prostor s praktickým obalem.

