... posaďte se

u nás

NEMOCNIČNÍ
A PEČOVATELSKÁ
LŮŽKA

... posaďte se

u nás

  lůžka mechanická, elektrická a jejich příslušenství
Sortiment společnosti KOVONAX zahrnuje desítky produktů: nemocniční či pečovatelská lůžka, matrace,
sedací zdravotnický i pečovatelský nábytek a širokou řadu příslušenství. Nemocniční lůžka a pečovatelská lůžka
jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních. Vyznačují se především
dlouhou životností, nenáročnou údržbou, velmi snadným čištěním a širokou škálou variant. Díky široké nabídce
variant mohou být lůžka konfigurována přesně dle Vašich specifických požadavků a nemusejí obsahovat navíc
žádné funkce, které nevyužíváte.
Všechny výrobky jsou vyráběny z ocelových profilů, jejich povrch je upraven práškovými vypalovacími
laky nebo chromováním, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Výrobky značky
KOVONAX je možné vybavovat standardní i nadstandardní pokoje, ordinace a sesterny.

hlavní přednosti výrobků KOVONAX
nosnost až 190 kg		
5 let záruka na kovové části		
kvalitní povrchová úprava

lůžka mechanická
sabina II/a

... posaďte se

u nás

v032EBN RAL			
950 x 2 100
900 x 2 000
500
780
190				
50

4

M

Mechanicky ovládané nemocniční lůžko pevné. Je nabízeno se 4dílnou ložnou plochou z vevařených ocelových sítí.
Polohování podhlavního a nožního panelu pomocí rastomatů. Výplň čel LTD melamin. Všechny kovové části jsou lakovány
v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina II/A:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá V050EBN
zábrana sklopná levá V051EBN

... posaďte se

sabina II

u nás

v032EBN RAL			
950 x 2 100
900 x 2 000
500
780
190				
50

4

M

Mechanicky ovládané nemocniční lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou
ložnou plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování podhlavního a nožního panelu pomocí rastomatů. Výplň čel LTD
melamin. Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina II:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá V050EBN
zábrana sklopná levá V051EBN

sabina IIi

... posaďte se

u nás

v033EBN RAL			
970 x 2 100
900 x 2 000
500
780
190				
50

4

M

Mechanicky ovládané nemocniční lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování podhlavního panelu plynovým perem a nožního panelu pomocí rastomatů. Výplň čel LTD melamin. Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina III:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá V050EBN
zábrana sklopná levá V051EBN

... posaďte se

sabina III/a

u nás

v033EBN RAL			
970 x 2 210
900 x 2 000
500
780
190				
54

4

M

Mechanicky ovládané nemocniční  lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování podhlavního   panelu pomocí plynového pera, stehenní a lýtkový panel je
polohován pomocí rastomatů. Výplň čel  HPL. Čela jsou odnímatelná. Všechny kovové části jsou lakovány  v odstínech dle
stupnice RAL.  

Volitelné příslušenství postele Sabina III/a:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá V050EBN
zábrana sklopná levá V051EBN

wood
v5200

... posaďte se

1 050 x 2 175

u nás

900 x 2 000
445
810
190				
57

4

M

Lůžko s dřevěným masivním obložením, navržené pro zařízení sociální péče, domovy seniorů či domácí péči. Je vybaveno
4dílnou ložnou plochou z vevařených ocelových sítí nebo vybaveno roštem z bukových lamel, zajišťujících vyšší komfort
pacienta. Polohování se provádí mechanicky pomocí plynových pružin nebo pomocí rastomatů. Je vybaveno integrovanými
nebo dělenými zábranami.

wood plus
v5210				
1 050 x 2 175
900 x 2 000
540
910
190				
76

4

M

... posaďte se

sabina vi

u nás

v036EBN				
1 050 x 2 160
900 x 2 000
500
860
190				
76

4

M

Mechanicky ovládané pečovatelské  lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou
ložnou plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování podhlavního panelu pomocí plynového pera, stehenní a lýtkový
panel je polohován pomocí rastomatů.
Čela LTD melamin, integrované spustitelné zábrany buková překližka. Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech
dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VI:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390

... posaďte se

sabina vi/b

u nás

v036EBN/b				
1 050 x 2 160
900 x 2 000
500
860
170				
45

3

M

Mechanicky ovládané pečovatelské   lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno s 3dílným
lamelovým dřevěným roštem . Polohování podhlavního a nožního panelu je mechanické pomocí rastomatů. Čela a postranice
LTD melamin. Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VI/b:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana pevná 1/3 V054EBN
zábrana sklopná pravá 2/3 V053EBN
zábrana sklopná levá 2/3 V052EBN

... posaďte se

sabina vi/C

u nás

v036EBN/C				
1 050 x 2 140
900 x 2 000
500
860
170				
45

2

M

Mechanicky ovládané pečovatelské  lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno s 2dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování podhlavního panelu pomocí plynového pera, stehenní a lýtkový panel je pevný.  
Čela LTD melamin, integrované spustitelné zábrany buková překližka. Všechny kovové části jsou lakovány  v odstínech dle stupnice
RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VI/C:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390

lůžka elektrická
... posaďte se

sabina VII

u nás

v037EBN				
1 050 x 2 150
900 x 2 000
420 - 760
170				
45
230 V - 50/60 Hz

4

E

E

Elektricky ovládané pečovatelské lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování  výšky ložné plochy, podhlavního a stehenního panelu pomocí elektromotorů.
Polohování lýtkového dílu mechanicky pomocí rastomatu. Čela LTD melamin, integrované spustitelné zábrany buková překližka.
Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VII:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390

... posaďte se

sabina vIIi

u nás

v038EBN				
970 x 2 210
900 x 2 000
420 - 760
190				
85
230 V - 50/60 Hz

4

E

E

Elektricky ovládané nemocniční lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se  4dílnou nebo
5dílnou ložnou plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování   výšky ložné plochy, podhlavního a stehenního panelu
pomocí elektromotorů. Polohování lýtkového dílu mechanicky pomocí rastomatu. Výplň čel  lamino nebo HPL. Čela jsou
odnímatelná. Všechny kovové části jsou lakovány  v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VIII/A:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá 2/3 V050EBN
zábrana sklopná levá 2/3 V051EBN

... posaďte se

sabina vIIi/A

u nás

v038EBN				
970 x 2 210
900 x 2 000
420 - 760
170				
85
230 V - 50/60 Hz

4

E

E

Elektricky ovládané nemocniční lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se   4dílnou
ložnou plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování  výšky ložné plochy, podhlavního a stehenního panelu pomocí
elektromotorů. Polohování lýtkového dílu mechanicky pomocí rastomatu. Výplň čel  HPL. Čela jsou odnímatelná. Všechny
kovové části jsou lakovány  v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina VIII/A:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá 2/3 V050EBN
zábrana sklopná levá 2/3 V051EBN

... posaďte se

sabina IX

u nás

v039EBN				
1 050 x 2 160
900 x 2 000
420 - 760
190				
93
230 V - 50/60 Hz

4

E

E

Elektricky ovládané pečovatelské lůžko pojízdné, se samostatně brzditelnými kolečky. Je nabízeno se 4dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování  výšky ložné plochy, podhlavního a stehenního panelu pomocí elektromotorů.
Polohování lýtkového dílu mechanicky pomocí rastomatu. Čela a postranice LTD melamin. Všechny kovové části jsou lakovány  
v odstínech dle stupnice RAL.

Volitelné příslušenství postele Sabina IX:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana pevná 1/3 V054EBN
zábrana sklopná pravá 2/3 V053EBN
zábrana sklopná levá 2/3 V052EBN

... posaďte se

sabina X 2S

u nás

v042EBN				
970 x 2 210
900 x 2 000
430 - 800
190				
120
230 V - 50/60 Hz

4

E

E

Tr
ATr

cardio

Elektricky ovládané nemocniční lůžko pojízdné, s centrálním bržděním koleček. Je nabízeno se 4dílnou ložnou plochou
z vevařených ocelových sítí. Polohování výšky ložné plochy zajištují  2 elektrické sloupy, které umožňují polohu ložné plochy
trendelenburg a antitrendelenburg. Podhlavní a stehenní panel jsou polohovány pomocí elektromotorů, polohování lýtkového
dílu je prováděno mechanicky pomocí rastomatu. Výplň čel  HPL. Čela jsou odnímatelná. Všechny kovové části jsou lakovány         
v odstínech dle stupnice RAL.  

Volitelné příslušenství postele Sabina X 2S:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná celková pravá V050EBN
zábrana sklopná celková levá V051EBN

4

... posaďte se

u nás

E

E
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ATr

cardio

sabina X 2SDS
v042EBN				
1 050 x 2 160
900 x 2 000
430 - 800
190				
120
230 V - 50/60 Hz

Elektricky ovládané pečovatelské lůžko pojízdné, s centrálním bržděním koleček. Je nabízeno se 4dílnou ložnou
plochou z vevařených ocelových sítí. Polohování  výšky ložné plochy zajištují 2 elektrické sloupy, které umožňují polohu
ložné plochy trendelenburg a antitrendelenburg. Podhlavní a stehenní panel jsou polohovány pomocí elektromotorů,
polohování lýtkového dílu je prováděno mechanicky pomocí rastomatu. Čela a postranice LTD melamin. Všechny kovové
části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.  

Volitelné příslušenství postele Sabina X 2SDS:
matrace 100 x 900 x 2 000 mm V015ENC
infuzní stojan pevný V5650
hrazda vzpřimovací V5390
zábrana sklopná pravá 2/3 V053EBN
zábrana sklopná levá 2/3 V052EBN

... posaďte se

ordino d - vyšetřovací lůžko

u nás

v041EBN				
750 x 2 010
750 x 2 000
740
740
190				
25

2

M

Vyšetřovací polohovací manuální lůžko, 2dílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou, mechanicky polohovatelný
podhlavník, snadná čistitelnost a omyvatelnost materiálu. Všechny kovové části jsou lakovány v odstínech dle stupnice RAL.  

Volitelné příslušenství lůžka ordino d:
nosní štěrbina v polohovatelném podhlavníku
pojízdná kolečka
držák hygienického papíru

převážecí vozíky
... posaďte se

u nás
Preva
v6005
1 040
790
540 x 480

reha

550

v009HBB

18

1 060
650
420 x 480
570
18		

Převážecí vozíky s výklopnými područkami do stran umožňují snadné posazení pacienta.

příslušenství k postelím
rošt kovový

rošt dřev. lamely

rošt kov. lamely

čelo masív

čelo lamino a

čelo lamino b

zábrany dřevěné

čelo lamino c

čelo lamino d

... posaďte se

u nás

... posaďte se

u nás

zábrana
pevná 1/3
v054ebn

hrazda
vzpřimovací
v5390

zábrana
sklopná 2/3
levá v052ebn | pravá V053EBN
IVO
v4900

zábrana
sklopná celková
levá v050ebn | pravá V051EBN

infuzní stojan
pevný

infuzní stojan
pojízdný

v5650

v5600

... posaďte se

antidekubit V015ENC

antidekubit N30

u nás

antidekubit N35

antidekubit HR40

Matrace pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství. Matrace je vyrobena z polyuretanové pěny s podélným a příčným
prořezáním. Potah je tvořen textilií s polyuretanovým zátěrem, voděodolný a paropropustný, oboustranně elastický a pratelný.

... posaďte se

RAMON PLUS

u nás

RAMON PLUS

v029eba		
800 - 1 090
490 x 390
integrovaná jídelní
deska

650
25

ramona

ramona plus

v5930		

v5910 se zámkem
v5911 bez zámku

850
440 x 420
21
integrovaná jídelní
deska

RAdek PLUS

... posaďte se

RAdek PLUS

u nás

v028EBA		

750 - 950
520 x 450

integrovaná jídelní
deska

40

říman
v5900		

říman plus
v023eba

770
420 x 480
25
integrovaná jídelní
deska

Stolky jsou určeny pro použití pacienty standardních lůžkových oddělení nemocnic i pro osoby využívající služeb
sociálních a pečovatelských zařízení.
Jde o kovové nebo LTD noční stolky umístěné na podvozku se 4 otočnými kolečky (2 přední jsou samostatně
bržděná). Stolek je vybaven malou zásuvkou pro uložení předmětů běžné denní potřeby do maximální váhy 3 kg. Ve
spodní části stolku je situována větší skříňka s policí pro uložení objemnějších věcí   (např. šatstva). Kovový stolek je
vybaven laminátovou výsuvnou  a otočnou jídelní deskou, u stolku LTD je výsuvná a otočná deska z LTD.

