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Łóżko Aerys® z panelami Medidom w kolorze Dragonnier Clair
z barierką metalową 3/4
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SPIS TREŚCI

Łóżko 
AERYS II® Fotel wypoczynkowy

MEDI REPOS®

Łóżko dziecięce 
KALIN

Łóżko
DUO DIVISYS® AKCESORIA

Łóżko
MEDICALYS II®

Łóżko
X’PRESS®

PALETA
KOLORÓW

SZCZYTY
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Łóżko 
X’PRIM 3®

STOLIKI
przyłóżkowe

MEDYCZNE MEBLE

Szpital Dom opieki Opieka domowa
Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności

Łóżko
XXL DIVISYS®
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

 Łóżko X’Press® po złożeniu

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

• elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne X’press®, rekomendowane 
jest dla domów opieki oraz do opieki domowej

• łóżko można złożyć i rozłożyć bez użycia narzędzi

• posiada system „Easy Move”, który ułatwia mocowanie paneli

• elektrycznie regulowana wysokość i podparcie pleców 

• regulacja ułożenia nóg z zębatką (w opcji elektryczna regulacja)

• siłownik i sterownik LINAK IP66

• wersja standardowa łóżka: szczyty Madelia, kolor Chene Lindberg, 
barierki 3/4, wysięgnik

• możliwość dokupienia akcesoriów, szeroki wybór paneli

Dane techniczne

•  całkowite maksymalne obciążenie 170 kg

•  wymiary łóżka 90x200 cm

•  regulowana wysokość leża od 34 cm do 84 cm

•  wysokość od podłogi 13 cm 

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota, 
          2 lata na panele i akcesoria

Producent:  Winncare France (SA)
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Mocowanie paneli systemem
Easy Move

Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

• elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne X’Prim®, 
rekomendowane jest dla domów opieki oraz do opieki domowej

• posiada system „Easy Move”, który ułatwia mocowania paneli

• elektrycznie regulowana wysokość i podparcie pleców

• regulacja ułożenia nóg z zębatką (w opcji elektryczna regulacja)

• siłownik i sterownik LINAK IP66

• wersja standardowa łóżka: szczyty Abelia, kolor Chene Lindberg, 
wysięgnik, barierki 3/4

• możliwość dokupienia akcesoriów, szeroki wybór paneli

Dane techniczne:

• całkowite maksymalne obciążenie 170 kg

• wymiary łóżka 90x200 cm

• regulowana wysokość leża od 34 cm do 84 cm

• wysokość od podłogi 13 cm 

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota,
          2 lata na panele i akcesoria

Producent: Winncare France (SA)
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

•  elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne Aerys®, rekomendowane   
 jest dla domów opieki oraz do opieki domowej

•  elektryczne ustawienie w pozycji Trendelenburga -12°

•  Anty-Trendelenburg - do max 17° 

•  elektrycznie regulowane ułożenie nóg

•  siłownik i sterownik LINAK IP66

•  wersja standardowa łóżka: szczyty Abelia, kolor Chene Lindberg,   
 wysięgnik, barierki 3/4

•  możliwość dokupienia akcesoriów, szeroki wybór paneli

Dane techniczne

•  całkowite maksymalne obciążenie 200 kg

•  wymiary łóżka 90x200 cm

•  regulowana wysokość leża od 24,5 cm do 80 cm

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota, 
          2 lata na panele i akcesoria

Producent:  Winncare France (SA)
Regulacja ułożenia pleców z zębatką 

      + 17° (pozycja siedząca)

Regulowana
wysokość
od 24,5 

do 
80 cm

CPR (1)  dwustronne ekspresowe opuszczanie oparcia

pleców i nóg w nagłych wypadkach (2)

Zdejmowany kompaktowy stelaż
(2)

Pedał: Centralna blokada kół 

Zabezpieczenie boczne materaca

Regulacja ułożenika ud i podudzi

Koła stałe Ø 100 mm

(2)

Panel kontrolny
przewodowy 5 funkcji

W opcji panel kontrolny przewodowy z 5 funkcjami
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

•  elektrycznie sterowane łóżko szpitalne Medicalys®

•  elektrycznie regulowana wysokość i podparcie pleców

•  łóżko posiada panel sterowania z funkcjami (w opcji):

  • CPR

  • pozycja Trendelenburga i Anty- Trendelenburga

  • pozycja Fowlera (krzesła kardiologicznego)

  • podnoszenie segmentu nóg

  • regulacja wysokości leża, segmentu pleców i nóg

  • blokada centralna panelu sterowania

•  siłownik i sterownik LINAK

•  koło o średnicy 15cm

•  szczyty tworzywowe lub szczyty kompaktowe Winnea z obręczami    
 metalowymi

•  szczyty posiadają odbojniki

•  możliwość dodatkowych opcji i dokupienia akcesoriów

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota,
          2 lata na panele i akcesoria

Producent: Winncare France (SA)

Medicalys® z barierkami S.A.M.
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

•  Kalin to łóżeczko specjalnie zaprojektowane i przystosowane dla dzieci
 o wzroście od 125 do 145 cm

•  łóżko ułatwia siadanie i przesadzanie na wózek inwalidzki ponieważ   
 podstawa może zostać ustawiona w pozycji minimalnej
 na wysokości 30 cm

•  elektryczne podparcie pleców

•  elektryczna regulacja podparcia nóg

•  koła o średnicy 10 cm

•  siłowniki i sterowniki LINAK

•  wersja standardowa łóżka: szczyty drewniane Kalin, kolor Chene  
 Lindberg, wysięgnik, barierki (drewno, metal)

•  możliwość dokupienia akcesoriów, kolory do wyboru: Cadiz i Rose

Dane techniczne

•  całkowite maksymalne obciążenie 115 kg

•  wymiary łóżka 80x170 cm

•  regulowana wysokość leża od 30 cm do 76 cm

•  wysokość od podłogi 12 cm 

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota, 
          2 lata na panele i akcesoria

Producent:  Winncare France (SA)

KALIN

Puszka ochronna na pilota. Umieszczona
za panelem od strony głowy.

Panele w kolorach Rose, Cadiz i Chene Lindberg 
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

•  elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne Duo Divisys®

 przeznaczone jest dla dwóch osób i rekomendowane do domów 
 opieki i opieki domowej

•  zbudowane jest z dwóch oddzielnie regulowanych podstaw

•  elektrycznie regulowana wysokość i podparcie pleców 

•  siłowniki i sterowniki LINAK

•  wersja standardowa łóżka: szczyty Abelia,
 kolor Dragonnier Gris „Grey”

•  możliwość dokupienia akcesoriów, szeroki wybór paneli

Dane techniczne

•  całkowite maksymalne obciążenie 315 kg

•  wymiary łóżka 140/200 cm lub 160/200 cm

•  regulowana wysokość leża od 34 cm do 74 cm

•  wysokość od podłogi 14 cm 

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota,
          2 lata na panele i akcesoria

Producent: Winncare France (SA)

Pilot na podczerwień

Drewniany stelaż

W opcji:
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

• elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne bariatryczne XXL Divisys®

przeznaczone jest dla pacjentów do wagi 270 kg

• elektrycznie regulowana wysokość i podparcie pleców 

• siłowniki i sterowniki LINAK

• wersja standardowa łóżka: szczyty Abelia, kolor Chene Lindberg, 
wysięgnik, barierki 3/4

• możliwość dokupienia akcesoriów, szeroki wybór paneli

Dane techniczne

• całkowite maksymalne obciążenie 315 kg

• wymiary łóżka 120/200 cm lub 140/200 cm

• regulowana wysokość leża od 35 cm do 81 cm

• wysokość od podłogi 14 cm 

Gwarancja:  5 lat na części mechaniczne, elektryczne i pilota, 
          2 lata na panele i akcesoria

Producent:  Winncare France (SA)

Metalowe listwy
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Zeskanuj kod 
i dowiedz się 

więcej:

Rekomendowane dla

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:

• stoliki przyłóżkowe służą m.in. do wygodnego spożywania   
 posiłków, czytania lub pisania przez pacjentów w łóżku

• rekomendowane są do domów opieki i opieki domowej

• stoliki posiadają dzielony blat na dwie części: mniejszą nieuchylną
 i większą uchylną

• posiadają hydraulicznie regulowaną wysokość

• blaty stolików wykonane z płyty MDF

• kolor blatów Chene Lindberg

Dane techniczne

• całkowite maksymalne obciążenie 15 kg

• regulowana wysokość od 75 do 116 cm

• wymiary blatu uchylnego:

  Stolik Evelence:  64x46 cm, Stolik Conforlence: 61x43 cm

• wymiary blatu nieuchylnego:

  Stolik Evelence:  29x46 cm, Stolik Conforlence: 30x43 cm

OPIS PRODUKTU:

• fotel Medi Repos® zapewnia komfortowy wypoczynek pacjenta oraz 
jego opiekuna

• rekomendowany jest do domów opieki i opieki domowej 

• posiada funkcję odchylania oparcia pleców o 40°

• występuje w różnych kolorach

Dane techniczne

• maksymalne obciążenie 135 kg

• szerokość siedziska 52 cm

• głębokość siedziska 48 cm

• wysokość oparcia 73 cm

• wysokość siedziska od podłogi 46 cm

• grubość siedziska 10 cm

• wymiary podnóżka 43/47/45 cm

Gwarancja:  2 lata
Producent: Winncare France (SA)

Gwarancja:  2 lata
Producent: Winncare France (SA)

 Posiłek przy stoliku przyłóżkowym Evilence

Stolik Evilence

Stolik Conforlence

Fotel Medi Repos® z podnóżkiem

Stolik Conforlence

STOLIKI
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BEJCE

Hêtre Clair 

Craie

Hudson 

Chêne Lindberg (1)

Erable Kiruna (1)

Hêtre Foncé

Rose

Dragonnier Gris (1)                                            

Dragonnier Clair (1)

Érable After Eight

Cadiz

Chêne Milano Foncé (1)

Merisier Pourpre

Magnolia 

Rouge Siena

Armagnac

Orme Baron 

WYKOŃCZENIA, RAMY FOTELI I DREWNIANE PORĘCZE

DLA MEBLI I SZCZYTÓW ŁÓŻEK

PALETA KOLORÓW

LAKIERY 

RAL 9016

RAL 8004

RAL 7030 RAL 8025RAL 1013

RAL 7016

PALETA KOLORÓW PVC

Dream Cosy Perle M2

Flanel Jade M1

Ginkgo Aigue Marine M1

Ginkgo Tomette M1

Dream Cosy Or M2

Flanel Chanvre M1

Ginkgo Dune M1

Ginko Chocolat M1

Dream Cosy Havane M2

Flanel Réglisse M1

Ginkgo Taupe M1

Dream Cosy Byzantine M2

Esprit Margaux M2

Ginkgo Menthe M1
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WYBÓR PANELI 

• Szczyt od strony głowy
• Szczyt wyjmowany

*Panele Stylvia i Novida można łączyć tylko z aluminiowymi barierkami 1/2 + 1/2
*Panel Abelie pasują do barierek 1/2 + 1/2, a także innych akcesoriów 

• Szczyt od strony nóg • Szczyty tworzywowe

MADÉLIA

NOVIDA

CARMEN

MEDIDOM 

WINNEA

STYLVIA*

ABÉLIA *

VAL DE VIE AUZENCE

KALIN

• Chene Lindberg – kolor panelu

• RAL 1001 – wykończenie krawędzi 

•  Szczyt od strony głowy
•  Chene Lindberg – kolor panelu
•  ABS – wykończenie krawędzi 

•  Szczyt od strony głowy •  Szczyt od strony nóg •  Szczyty od strony głowy
   i nóg są takie same 

•  Szczyt od strony głowy
   i nóg są takie same 

•  Chene Lindberg – kolor panelu
•  RAL 7030  – wykończenie krawędzi  

•  Dragonnier gris – kolor panelu
•  RAL 7030  – wykończenie krawędzi  

•  Szczyt od strony głowy
•  Chene Lindberg – kolor panelu
•  ABS – wykończenie krawędzi 

•  Szczyt od strony nóg
•  Chene Lindberg – kolor panelu
•  ABS – wykończenie krawędzi
•  Poręcz z żywicy epoksydowej - RAL 1001 

•  Szczyt od strony nóg
•  Chene Lindberg – kolor panelu
•  ABS – wykończenie krawędzi
•  Poręcz z żywicy epoksydowej - RAL 1001 

• Chene Lindberg – kolor panelu

• Wykończenie krawędzi – ABS, RAL 1001

• Epoksydowa poręcz - RAL 1001

ELEGANTTI

• PVC Dune i Chocolat – kolor panelu
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18

19

AKCESORIA

ACTIVE

Uzupełnienie do barierki ¾
w nogach łóżka

Teleskopowy wieszak
z 2-ma i 4 -ma zaczepami

Hak na worek urologiczny

Odbojnik do X’Prim®

Barierka drewniania
po całej długości łóżka

Wieszak na kółkach
z 2-ma i 4 -ma zaczepami

 Przedłużenie leża

Barierka wspomagająca

Zintegrowane przedłużenie 
leża do Aerys®

Wysięgnik Wysięgnik na podstawie
w literę „U”

Uchwyt na basen,
mocowany do ściany

Elastyczny uchwyt
na pilota

 Uchwyt na kaczkę

Barierka ½

ERGONOM ERGONOM LIGHT Barierka metalowa ¾

5

21

3 4

6

11 12 13

14 15 16

17

7 8 10

9

Barierki S.A.M:
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