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Producent łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych

4-sekcyjne leże wykonane z metalowych lameli łatwych w dezynfekcji 
3-częściowe, metalowe poręcze składane wzdłuż leża
Szczyty wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej
Szeroki wybór kolorystyki
4 odbojniki zapobiegające uszkodzeniom w trakcie przemieszczania
Sterowane za pomocą ergonomicznego pilota
Możliwość transportu na tzw.  „adapterze transportowym”
Maksymalne obciążenie robocze: 215kg
2 lata gwarancji

Podstawowe cechy:

SZPITALNE ŁÓŻKO NA KONSTRUKCJI KOLUMNOWEJ

Konkurencyjna cena 

Taurus MED
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Taurus MED
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PORĘCZE BOCZNE
Konstrukcja oparta na trzech pro�lach, składanie za 
pomocą przycisku niedostępnego dla pacjenta oraz 
zaokrąglony kształt zwiększają wygodę i bezpieczeń-
stwo użytkowania. Poręcze wykonane z metalu, łatwe 
w dezynfekcji. 

Podstawowe wymiary

Szerokość x długość całkowita              105 x 218 cm               

Szerokość x długość leża                         90 x 200 cm               
Regulacja sekcji 

pleców
Regulacja sekcji
uda i podudzia
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Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb
Szeroki wybór kolorów laminatu i drewna

0
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ADAPTER TRANSPORTOWY
Adapter transportowy to opracowany 
przez nas system do transportu łóżek. 
Pozwala on na wygodne i bezpieczne 
ich przewożenie łóżek a także ułatwia 
ich wprowadzenie do pomieszczeń, w 
których maja się znajdować.

Max. obciążenie robocze        
                 robocze                             

SZCZYTY
Szczyty wykonane
z płyty laminowanej 
oraz litego drewna 
bukowego.

2 LATA 
GWARANCJI

*      Standardowe kolory w ciągłej sprzedaży 
**    Czas oczekiwania na kolory niestandardowe wynosi 3 tygodnie, poniżej 5 sztuk będzie doliczana opłata
WIZUALIZACJA ŁÓŻKA JEST GRAFIKĄ POGLĄDOWĄ, SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA ORAZ WYPOSAŻENIA ZAWSZE SĄ INDYWIDUALNIE USTALANE Z DZIŁAEM HANDLOWYM

PILOT
Ergonomiczny kształt pilota 
zapewnia wygodną obsługę ręką 
i dostęp do wszystkich funkcji 
regulacji łóżka. Pilot posiada 
możliwość blokady poszczegól-
nych funkcji leża.
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