
Už na pohled
               skvělý

Ovládání
Nejvyšší užitková hodnota je 
tvořena kombinací vysoce kva-
litních materiálů a efektivní kon-
strukcí. Lehátka a Xion poskytují 
bezpečnost,nejvhodnější polohu 
pacienta při terapii a maximální 
flexibilitu a přístup pro terapeuta.

Všechny lehátka jsou vybavena 
možností elektrické regulace výšky 
v rozmezí  od 44 do 95 cm pomocí 
ručního nebo nožního spínače.
Účelné ruční spínače na koncích 
stolu a pod čalouněním po jeho 
bocích rozšiřují jeho funkční vlast-
nosti.

Vlastnosti
Nůžkový systém konstrukce zaručuje 
nejvyšší standard bezpečnosti  a 
stability.Konstrukce je spojená offse-
tovým svárem aby byla zajištěná op-
timální ochrana před přiskřípnutím.
Speciální kulová osová ložiska 
zaručují jednoduchý hladký pohyb a 
nekonečné variace nastavení výšky.

Sériově se dodává se dvěmi stan-
dardními kolečky.

Užší trupová část s rozšířením pro ra-
mena zabezpečuje optimální přístup 
pro terapeuta a ideální oporu pro 
pacienta.Kromě toho jsou k dispozici 
sklopné nastavitelné opěrky na ruce 
s autofixací.

Varianty
Variabilní ergonomické členění se 6 
cm čalouněním je dostupné ve dvou 
kvalitativních úrovních s nejvyšší 
kvalitou v podobě odolné a lehce 
udržovatelé syntetické kůže v mnoha 
barevných odstínech. (Viz technické 
údaje a barevné škály)

Široká nabídka modelů a potahů 
společně dotvářejí léčebně pracovní 
prostředí.

Speciální příslušenství (volitelné)  
Systém koleček pohyblivých všemi 
směry,integrovaný do rámů lehátka 
umožňuje jeho zdvihnutí a pohyb 
libovolným směrem za použití
minimální námahy.

Stabilita a důvěra
Vysoce kvalitní materiál a moderní 
konstrukce

Design
Dokonalá funkčnost,která nepřekáží v
interiéru ani v zorném poli
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Obchodní zastoupení pro 
ČR:
MUDr.M.Kaznowská
U Pomníku 352
2671 Vráž u Berouna
Tel/fax:00420311671115
mkaznowska@telecom.cz
www.i-zimmer.cz

Zimmer MedizinSysteme 
GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49. 7 31. 97 61-291
Fax +49. 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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Použití   terapeutické lehátko pro využití ve fyzikální terapii a pro
                léčebné úkony

Materiál    ocelová nůžková konstrukce s kulovými ložisky,variabilně  
   členěný polštář (viz model) s PU čalouněním a syntetickým  
   koženým potahem.Sériově dvě kolečka ,zdvihací systém s  
   kolečky pohyblivými všemi směry (volitelně). Elektrická  
   regulace výšky od 44-95 cm.

Motor   230 VAC,50 Hz,0,9 A,145 W
               800 N,IP66,izolace tř.II

Ochrana   přerušovací bezpečnostní skříňka v souladu s  
   doporučením BfAm

Shoda   CE (93/42/EEG)tř.I MDD

Zatížení   dynamické do 160 kg,statické do 180 kg

Hmotnost   v závislosti na modelu ,max 110 kg

02  světle šedá                            

05  korálová     

08  šafránová   

10 antracitová   

32  modrá Ferrari

31  antracitová Ferrari

33  červená Ferrari

34  šafránová Ferrari

35  terakotová Ferrari

09  třešňová     
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Výše zobrazené barvy se od  
skutečných mohou lišit

All dimensions in cm.
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StandardComfort

Barvy Ferrari za příplatek
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