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01. VIZSGÁLÓASZTALOK 
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AVA BELGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0100-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 
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 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tart 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0100-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tart 
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BELGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL 

 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0101-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1950mm x 620mm x 760mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 
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Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 

  

2 kerekes kivitel 
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ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0101-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1950mm x 620mm x 760mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tart
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NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL 2 RÉSZES 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM102-2-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 
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Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1350mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: 

 rozsdamentes papírtekercstartó 

 lábtartó kengyel 

 rozsdamentes ledobó edény 

Háttámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható háttámla 

Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

 fokozatmentes mechanika 

 gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 csészés PU lábtartó 

 kerekes változatban is (2-4) 

 dönthető ülőlap 

 mechanikus magasság állítás 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM103-2-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 
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Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1350mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: 

 rozsdamentes papírtekercstartó 

 lábtartó kengyel 

 rozsdamentes ledobó edény 

Háttámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható háttámla 

Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

 fokozatmentes mechanika 

 gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 csészés PU lábtartó 

 kerekes változatban is (2-4) 

 dönthető ülőlap 

 mechanikus magasság állítás 
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NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL 3 RÉSZES 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM103-3-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1750mm x 620mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 
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Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: 

 rozsdamentes papírtekercstartó 

 lábtartó kengyel 

 rozsdamentes ledobó edény 

Háttámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható háttámla 

Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 csészés PU lábtartó 

 kerekes változatban is (2-4) 

 dönthető ülőlap 

 mechanikus magasság állítás 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM103-3-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1750mm x 620mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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Alaptartozék: 

 rozsdamentes papírtekercstartó 

 lábtartó kengyel 

 rozsdamentes ledobó edény 

Háttámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható háttámla 

Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 csészés PU lábtartó 

 kerekes változatban is (2-4) 

 dönthető ülőlap 

 mechanikus magasság állítás 
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ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ EGYKAROS VIZSGÁLÓASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0104/1-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 
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Lábak(állítható): rozsdamentes 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 

További opciók: (felár ellenében) 

 

Vérvételi karfa (párban) + felfogatás + bilincs + trendelenburg + szinkron mechanika 
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Nőgyógyászati változat, 2 részes 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0104/1-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Lábak(állítható): rozsdamentes 
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Nőgyógyászati lábtartó + edény + ülőlap kivágás + oldalsín, 2 állású lábtartó rész, 

aszinkron mozgás a háttámlához képest, fix medencerész 

 

Proktológiai/Urológiai feltét, lábtartó + edény + ülőlap kivágás + oldalsín + 

medencetámasz + térdtámasz, 2 állású lábtartó rész, aszinkron mozgás a háttámlához 

képest, fix medencerész 
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ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ KÉT KAROS VIZSGÁLÓASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0104-2-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 
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Lábak (állítható): rozsdamentes 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 

 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0104-2-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Lábak(állítható): rozsdamentes 
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Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 
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VIZSGÁLÓ PAMLAG 

 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM105-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1950mm x 750mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 
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Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 

  

2 kerekes kiszerelés 
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ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM105-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1950mm x 750mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 
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Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 

  

4 kerekes kiszerelés 
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FA 

Cikkszám: TM0105-FA 

Anyagszerkezet: fa 

Felületkezelés: natúr, lakkozott, egyedileg kérhető pácolt színben 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott a megfelelő tisztítás és fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o fokozatmentes mechanika 

o gázrugós
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ELEKTROMOS MAGASSÁG ÁLLÍTÁSÚ VIZSGÁLÓASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0110-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Magasság állíthatóság: elektromos 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 
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o elektromos 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kerekes változatban is (0-2-4) 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0110-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: rozsdamentes papírtekercstartó 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Magasság állíthatóság: elektromos 

Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

o elektromos 

 rozsdamentes oldalsín 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kerekes változatban is (0-2-4) 
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PROKTOLÓGIAI VIZSGÁLÓASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0111-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: 

 rozsdamentes oldalsín 

 térdelő párna 

Hát/láb támla állíthatóság: fokozatmentes 

Magasság állíthatóság: elektromos 
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Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

 elektromos 

 dönthető ülőlap: 

 elektromos 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0111-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Alaptartozék: 

 rozsdamentes oldalsín 

 térdelő párna 

Hát/láb támla állíthatóság: fokozatmentes 

Magasság állíthatóság: elektromos 

Opciók (felár ellenében): 

 háttámla: 

 elektromos 

 dönthető ülőlap: 

 elektromos 
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02. EGÉSZSÉGÜGYI 

MOBÍLIÁK 
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FIX MAGASSÁGÚ BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0201-P-200 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1900mm x 600mm x 880mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Kerekek átmérője: 200/300 mm 
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Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

 fokozatmentes mechanika 

 gázrugós 

 oldalrács 

 univerzális oldalrács 

 toló fogantyú 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 
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HIDRAULIKUSAN ÁLLÍTHATÓ BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0201-H 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1900mm x 600mm x 880mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Fejtámla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Kerekek ármérője: 200/300 mm 
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Opciók (felár ellenében): 

 fejtámla: 

 fokozatmentes mechanika 

 gázrugós 

 oldalrács 

 univerzális oldalrács 

 toló fogantyú 

 rozsdamentes infúziótartó 

 kihúzható, vagy kifordítható EKG tartó 
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MR. KOMPATIBILIS 

 

Cikkszám: TM0201-MR 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: HPL COMPACT 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: 1940mm x 640mm x 880mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Fej/láb támla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 

Opciók (felár ellenében): 

 oldalrács 

 toló fogantyú
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RÖNTGENEZHETŐ BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI 

 

Cikkszám: TM0201-X 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: HPL COMPACT 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Fej/láb támla állíthatóság: 19 fokozatban állítható fejtámla 
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Opciók (felár ellenében): 

 fej/láb támla: 

 fokozatmentes mechanika 

 gázrugós 

 oldalrács 

 univerzális oldalrács 

 toló fogantyú 
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ÖSSZECSUKHATÓ HELYTARTALÉKOS BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0202-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Egyszerűen összecsukható  
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ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0202-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi 

műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Egyszerűen összecsukható  

 

  



 

42 

HALOTTSZÁLLÍTÓ KOCSI 

 

LEVEHETŐ HORDÁGYAS 

Cikkszám: TM-LH-200 

Anyagszerkezet: 

 vázszerkezet: szénacél 

 tálca/fedél: rozsdamentes (rozsdamentes fogó - hosszanti oldal) 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés/ SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR 

(fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 2030mm x 730mm x 860mm (igény szerint méret változtatható) 

Tálca mérete: 1950x620mm 

Kerekek átmérője: 

 beltéri: Ø200mm (központi/egyedi fékes) 

 kültéri: Ø300mm (egyedi fékes) 

Tartozék: toló fogantyú 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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HIDRAULIKUS 

Cikkszám: TM0203-H-200 

Anyagszerkezet: 

 vázszerkezet: szénacél 

 tálca/fedél: rozsdamentes (rozsdamentes fogó - hosszanti oldal) 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés/ SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR 

(fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 2030mm x 730mm x (500-860)mm (igény szerint méret 

változtatható) 

Tálca mérete: 1950x620mm 

Kerekek átmérője: 

 beltéri: Ø200mm (központi/egyedi fékes) 

 kültéri: Ø300mm (egyedi fékes) 

Tartozék: toló fogantyú 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal
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FELNYITHATÓ FEDELES SZENNYES GYÜJTŐ KOCSI 

 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0205-P-75-FF 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 400mm x 400mm x 900mm (igény szerint méret változtatható) 

Kerekek: 2 átlósan fékezhető (Ø75mm) 

Tartozék: 

 műanyag fedél 

 zsáktartó tálca 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0205-RM-75-FF 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 400mm x 400mm x 900mm (igény szerint méret változtatható) 

Kerekek: 2 átlósan fékezhető (Ø75mm) 

Tartozék: 

 műanyag fedél 

 zsáktartó tálca 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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LÁBPEDÁLLAL NYITHATÓ FEDELES SZENNYES GYÜJTŐ KOCSI 

 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0205-P-75-LF 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 400mm x 400mm x 900mm (igény szerint méret változtatható) 

Kerekek: 2 átlósan fékezhető (Ø75mm) 

Tartozék: 

 lábpedállal nyitható műanyag fedél 

 zsáktartó tálca 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0205-RM-75-LF 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 400mm x 400mm x 900mm (igény szerint méret változtatható) 

Kerekek: 2 átlósan fékezhető (Ø75mm) 

Tartozék: 

 lábpedállal nyitható műanyag fedél 

 zsáktartó tálca 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ÁGYAZÓ KOCSI 

 

POLCOS, EGYSZERŰ, PORFESTETT 

Cikkszám: TM0206-E-P-100 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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POLCOS, EGYSZERŰ, ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0206-E-RM-100 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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POLCOS, ÍVES, PORFESTETT 

Cikkszám: TM0206-P-100 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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POLCOS, ÍVES, ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0206-RM-100 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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SZEKRÉNYES, EGYSZERŰ, PORFESTETT 

Cikkszám: TM0207-E-P-100 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Szekrényrész: 

 minkét oldalt nyitható 

 zárható 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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SZEKRÉNYES, EGYSZERŰ, ROZSDAMETES 

Cikkszám: TM0207-E-RM-100 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Szekrényrész: 

 minkét oldalt nyitható 

 zárható 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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SZEKRÉNYES, ÍVES, PORFESTETT 

Cikkszám: TM0207-P-100 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Szekrényrész: 

 minkét oldalt nyitható 

 zárható 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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SZEKRÉNYES, ÍVES, ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0207-RM-100 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Szekrényrész: 

 minkét oldalt nyitható 

 zárható 

Tartozék: 

 toló fogantyú 

 műanyag fedők 

Kerekek fékezhetősége: 2 átlósan (Ø100mm) 

Opció (felár ellenében): 4 fékezhető kerékkel (Ø100mm) 

Méret [H x SZ x M]: 1275mm x 504mm x 1171mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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KÖTÖZŐ KOCSI 

 

Cikkszám: TM0209-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében) 

Méret [H x SZ x M]: 600mm x 500mm x 1050mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Tartozék: 

 kis méretű szemetes (mindkét oldalt rögzíthető) 

 leesés gátló peremezett polcok - 3 oldalt határolt rozsdamentes lemezzel 

  



 

57 

SZEKRÉNYES KÖTÖZŐ KOCSI 

 

Cikkszám: TM0210 - RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Opciók: 

 4/5/6 fiókos változatban is 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Tartozék: toló fogantyú 
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ÉTKEZŐ ASZTAL 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0211-P-50 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0211-RM-50 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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GYÓGYSZEROSZTÓ ÉS SZÁLLÍTÓ KOCSI 

 

Cikkszám: TM-H-MED 56 - AF 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 560 x 480 x 960 mm (a termékek gyártásából eredően ± 

5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

1 db lenyíló ajtós 2 x 4db műanyagtálcás tárolóval 

3 db 90%-ig kihúzható műanyag fiókkal 

A fiókok és a lenyíló ajtó központilag zárható 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető):  
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ROZSDAMENTES MŰSZERKOCSI 

 

Műszer kocsi 2 polcos 

Cikkszám: TM-H-MED-2P 

Méret: 540 x 480 x 850 mm 

Rozsdamentes zártszelvény vázszerkezet 

Formatervezett ABS polcok 

A polcokon leesést gátló perem 

Formatervezett tetőlap fogantyúval 

Könnyen mosható, fertőtleníthető 

4 db átm. 75mm kerékkel (2 fékezhető) 

Erős, masszív felépítmény 
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Műszer kocsi 3 polcos 

Cikkszám: TM-H-MED-3P 

Méret: 540 x 480 x 850 mm 

Rozsdamentes zártszelvény vázszerkezet 

Formatervezett ABS polcok 

A polcokon leesést gátló perem 

Formatervezett tetőlap fogantyúval 

Könnyen mosható, fertőtleníthető 

4 db átm. 75mm kerékkel (2 fékezhető) 

Erős, masszív felépítmény 
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Műszer kocsi 1 polcos + 1 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED-1P-1F 

Méret: 540 x 480 x 850 mm 

Rozsdamentes zártszelvény vázszerkezet 

Formatervezett ABS polc 

A polcokon leesést gátló perem 

Formatervezett tetőlap fogantyúval 

Formatervezett 90%-ban kihúzható fiók 

Könnyen mosható, fertőtleníthető 

4 db átm. 75mm kerékkel (2 fékezhető) 

Erős, masszív felépítmény 
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Műszer kocsi 1 polcos + 2 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED-1P-2F 

Méret: 540 x 480 x 850 mm 

Rozsdamentes zártszelvény vázszerkezet 

Formatervezett ABS polc 

A polcokon leesést gátló perem 

Formatervezett tetőlap fogantyúval 

Formatervezett 90%-ban kihúzható fiókok 

Könnyen mosható, fertőtleníthető 

4 db átm. 75mm kerékkel (2 fékezhető) 

Erős, masszív felépítmény 
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MŰSZERKOCSI ALUMÍNIUM VÁZZAL 

 

Cikkszám: TM-H-MED – ALM-3P 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 540 x 370 x 850mm (a termékek gyártásából eredően ± 
5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 75 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

Peremes felső tárcával + integrált tolófogantyú 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 
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LÁZLAP ÉS KÓRLAPTARTÓ KOCSI 

 

Cikkszám: TM-H-MED – LKT 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 630 x 540 x 970 mm (a termékek gyártásából eredően ± 
5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

3 db lenyíló ajtó, belül 3-3 db mappa tárolására alkalmas belső tér 

1 db 90%-ban kihúzható fiók, amely zárható (üres dokumentumok tárolására 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 
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FIÓKOS TÁROLÓ / SZÁLLÍTÓ KOCSI 56 

 

4 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED 56 - 4F 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 560 x 480 x 940 mm [56F] (a termékek gyártásából 
eredően ± 5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

4 db 90%-ig kihúzható műanyag fiókkal (kérhető 5 vagy 6 fiókos változatban is) 

A fiókok központilag zárhatók 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 
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FIÓKOS TÁROLÓ / SZÁLLÍTÓ KOCSI 63 

 

4 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED 63 – 4F 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 630 x 540 x 940mm [63F] (a termékek gyártásából 
eredően ± 5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

4 db 90%-ig kihúzható műanyag fiókkal (kérhető 5 vagy 6 fiókos változatban is) 

A fiókok központilag zárhatók 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 
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5 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED 63 – 5F 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 630 x 540 x 940mm [63F] (a termékek gyártásából 
eredően ± 5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

5 db 90%-ig kihúzható műanyag fiókkal (kérhető 4 vagy 6 fiókos változatban is) 

A fiókok központilag zárhatók 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 
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FIÓKOS POLCOS TÁROLÓ / SZÁLLÍTÓ KOCSI 89 

 

6 fiókos 

Cikkszám: TM-H-MED 89-6F 

Anyaga [anyagminőség]: alumínium + ABS 

Egyéb hordozó anyagok: rozsdamentes acél 

Vázszerkezet felületkezelés: eloxált 

Szín: kép alapján 

Mérete / egyedi dimenziók: 890 x 540 x 970mm (a termékek gyártásából eredően ± 
5%-os eltérés jelentkezhet) 

Kerék: 125 mm (nyommentes felülettel) 

Kerekek egyedi jellemzője: 2 db fékezhető + 4 db minőségi ütköző, terelő görgő 

Felépítés / jellemzők: 

6 db 90%-ig kihúzható műanyag fiókkal (kérhető 8 fiókos változatban is) + 1 db alsó 
polc 

A fiókok központilag zárhatók 

Peremes felső tárcával 

Teljes mértékben hézagmentes kialakítás a könnyes fertőtlenítés érdekében 

Oldalt integrált rozsdamentes tolófogantyú 

Erős, masszív szerkezet minőségi alkatrészekkel 

Integrálható tartozékokkal (opcionálisan rendelhető) 



 

70 

  

03.TÁROLÓBÚTOROK 
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MŰSZERKOCSI – S 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0301-P-S 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 

 s: 600mm x 500mm x 910mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0301-RM-S 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 

 s: 600mm x 500mm x 910mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 



 

72 

MŰSZERKOCSI – M 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0301-P-M 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 

 m: 800mm x 600mm x 910mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0301-RM-M 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés:  SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 

 m: 800mm x 600mm x 910mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ORVOSI SZEKRÉNY 

 

1 ÜVEG AJTÓS 

Cikkszám: TM0304-1AÜ 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ajtó: 

 eloxált alumínium keretben foglalt 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 5mm-es biztonsági edzett üveg 

 állítható magasság 

 4db 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 500mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 ÜVEG AJTÓS 

Cikkszám: TM0304-2AÜ 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ajtók: 

 eloxált alumínium keretben foglalt 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 5mm-es biztonsági edzett üveg 

 állítható magasság 

 4 db 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 900mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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1 ÜVEG, 1 FÉM AJTÓS 

Cikkszám: TM0304-1+1AÜF 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ajtó: 

 felül eloxált alumínium keretben foglalt 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 alul porfestett fém 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 felül 2 db ( 5mm-es biztonsági edzett üveg, állítható magasság) 

 alul 1 db (porfestett fém, fix magasság) 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 500mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 ÜVEG, 2 FÉM AJTÓS 

Cikkszám: TM0304-2+2AÜF 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ajtók: 

 felső ajtó eloxált alumínium keretben foglalt 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 alsó ajtó porfestett fém 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 felső polcok 2 db ( 5mm-es biztonsági edzett üveg, állítható magasság) 

 alsó polc 1 db (porfestett fém, fix magasság) 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 900mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

  



 

77 

 

FALRA SZERELHETŐ 

Cikkszám: TM0304-FSZ 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ajtó: 

 eloxált alumínium keretben foglalt 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 5mm-es biztonsági edzett üveg 

 állítható magasság 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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1 ÜVEG AJTÓS 

Cikkszám: TM0305-BL-1A-1Ü 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Ajtó: 

 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 18mm-es bútorlapból 

 fix magasságú 

 3db 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 500mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 ÜVEG AJTÓS 

Cikkszám: TM0305-BL-2A-1Ü 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Ajtók: 

 4mm-es biztonsági edzett üveg 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 18mm-es bútorlapból 

 fix magasságú 

 3db 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 900mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 ÜVEG, 2 BÚTORLAP AJTÓS 

Cikkszám: TM0305-BL-2+2A-1Ü 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Ajtók: 

 felső ajtó üvegezett 

 alsó ajtó teli bútorlap 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 felső polcok 2 db (18mm-es bútorlapból, fix magasság) 

 alsó polc 1 db (18mm-es bútorlapból, fix magasság) 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 900mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 ÜVEG, 1 BÚTORLAP AJTÓS, 3 FIÓKOS 

Cikkszám: TM0304-BL-2+1A-3F-1Ü 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Ajtók: 

 felső ajtó üvegezett 

 alsó ajtó teli bútorlap 

 3 ponton záródó rúdzár biztonsági kulccsal 

 fogantyúja íves (rozsdamentes/krómozott) 

Polcok: 

 felső polcok 2 db (18mm-es bútorlapból, fix magasság) 

 alsó polc 1 db (18mm-es bútorlapból, fix magasság) 

Fiókok: 3 db 

Lábak: billegés ellen állítható 

Méret [H x SZ x M]: 1850mm x 900mm x 500mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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FALRA SZERELHETŐ 

Cikkszám: TM0305-BL-FSZ-2A-1Ü 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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KARTONOZÓ SZEKRÉNY 

 

1X5 FIÓKOS 

Cikkszám: TM0307-1x5 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2X5 FIÓKOS 

Cikkszám: TM0307-2x5 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

  



 

85 

  

04. ÜLŐBÚTOROK 
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LÁTOGATÓ ÜLŐKE 

 

Cikkszám: TM0404-Kü 

Anyagszerkezet: szénacél/rozsdamentes 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés/SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR 

(fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ülőfelület: kárpitozott 

Kárpit színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 300mm x 300mm x 420mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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LABOR/ORVOSI SZÉK 

 

Cikkszám: TM0405 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetében)) 

Ülőfelület: kárpitozott 

Kárpit színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal
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VÁRÓTERMI PAD 

 

Cikkszám: TM0408 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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05. TÁROLÓESZKÖZÖK 
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INFÚZIÓTARTÓ ÁLLVÁNY 

 

KEREKES, 4 HORGOS – ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0501-RM-50-4 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret: 

 magasság:1350-2050 mm 

 lábbefoglaló kör átmérője: 500 mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ÁGYTÁLTARTÓ ÁLLVÁNY 

 

Cikkszám: TM0502-RM-00 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 400mm x 430mm x 1300mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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KACSATARTÓ ÁLLVÁNY 

 

ÁLLÓ 

Cikkszám: TM0503-RM-00 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [SZ x M x M]: 520mm x 455mm x 1800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 OSZLOPOS ÁLLÓ 

Cikkszám: TM0503-RM-00-2 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [SZ x M x M]: 520mm x 455mm x 1800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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FALRA SZERELHETŐ 

Cikkszám: TM0503-RM-FSZ 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [SZ x M x M]: 520mm x 455mm x 1800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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MŰSZERLEDOBÓ ZSÁKÁLLVÁNY 

PORFESTETT 

Cikkszám: TM0507-P 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetén)) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0507-RM 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint (szénacél esetén)) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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1 TÁLAS 

Cikkszám: TM0508 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 TÁLAS 

Cikkszám: TM0508-2 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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SONNENBURG ASZTAL 

 

3 KEREKES 

Cikkszám: TM0510-3 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret: 

 tálca mérete: 650mm x 450mm 

 magasság: 950-1300 mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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HIDRAULIKUS, 3 KEREKES 

Cikkszám: TM0511-3 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret: 

 tálca mérete: 650mm x 450mm 

 magasság: 950-1300 mm (igény szerint méret változtatható) 

Magasság: hidraulikus 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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4 KEREKES 

Cikkszám: TM0510-4 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret: 

 tálca mérete: 650mm x 450mm 

 magasság: 950-1300 mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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HIDRAULOKUS 4 KEREKES 

Cikkszám: TM0511-4 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret: 

 tálca mérete: 650mm x 450mm 

 magasság: 950-1300 mm (igény szerint méret változtatható) 

Magasság: hidraulikus 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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06. KIEGÉSZÍTŐ 

FELSZERELÉSEK 
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FELLÉPŐ 

 

1 LÉPCSŐS - PORFESTETT 

Cikkszám: TM0604-P-1L 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 200mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 LÉPCSŐS - PORFESTETT 

Cikkszám: TM0604-P-2L 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 400mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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1 LÉPCSŐS – ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0604-RM-1L 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 200mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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2 LÉPCSŐS – ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0604-RM-2L 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 400mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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3 LÉPCSŐS – ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0604-RM-3L 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 600mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

  



 

108 

 

3 LÉPCSŐS, KORLÁTTAL – ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM0604-RM-3L 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: 450mm x 250mm x 600mm (igény szerint méret változtatható) 

Opció: két lépcsős kivitelben is 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

  



 

109 

  

07. GYEREKBÚTOROK 
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GYEREKÁGY 

 

Cikkszám: TM0702 

Anyagszerkezet: acélcső 

Felületkezelés: műanyag alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

 Fekvő felület: 

 állítható (vízszintes, ill. hosszirányú ferde helyzetbe) 

 kampós tartószerkezet segítségével 

Fekvő felület: PU habszivacs - matracvédő huzat 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

A mozgó és mechanikus alkatrészek rozsdamentes anyagból készülnek. 
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Kerekek: 

 Ø75mm 

 2 átlósan fékezhető 

Méretek: 

 befoglaló méret 

o 755×1545 mm / 705×1350 mm / 560×1050 mm 

 fekvőfelület 

o 700×1400 mm / 650×1200 mm /500×900 mm 

 oldalrács magassága a fekvőfelülettől 

o felhúzott állapotban 

 695 mm 

o leengedett állapotban 

 295 mm 

 fekvőfelület magassága a padlószinttől 

o felemelve 

 870 mm 

o leengedve 

 600 mm 

 a fekvőfelület billentési szöge 

o 10° / 12° / 14° 

 az ágyvég teljes magassága 

o 1400 mm 

 rácstávolság 

o 64 mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Tulajdonság: az oldalrács lecsukható 
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GYEREKPÓLYÁZÓ SZEKRÉNY 

 

Cikkszám: TM0703 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi Anti 

allergén műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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Cikkszám: TM0705 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi Anti 

allergén műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelt a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal



 

114 

GYEREKPÓLYÁZÓ ASZTAL 

 

Cikkszám: TM0704 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi Anti 

allergén műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelhető a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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Cikkszám: TM0704-50 

Anyagszerkezet: szénacél 

Felületkezelés: epoxy alapú porfestés 

Szín: alapszín fehér (felár ellenében RAL színskála szerint) 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: alapszín fehér (felár ellenében KRONOSPAN színmintából 

választható) 

Fekvő felület: nyír vagy bükk hordozó felületen 50mm PU habszivacs minőségi Anti 

allergén műbőrborítással 

Műbőr színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Fekvőfelület mindkét oldalán kárpitozott és kiemelhető a megfelelő tisztítás és 

fertőtlenítés végett. 

Kerekek: 2 átlósan fékezhető (Ø50mm) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

Opció: 4 fékezhető kerékkel (Ø50mm) 
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08. TARTOZÉKOK 
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INFÚZIÓS RÚD 

 

Cikkszám: TM0801 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Kampók száma: 2/4 

Magasság: bilincsel rögzíthető 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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BILINCS INFÚZIÓ TARTÓHOZ 

 

Cikkszám: TM0803 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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OLDALSÍN 

 

Cikkszám: TM0804 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méretek: 25x10 (300/400/500) mm 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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LECSUKHATÓ OLDALRÁCS 

Cikkszám: TM0805 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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LÁBTARTÓ KENGYEL 

Cikkszám: TM0806 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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KARTARTÓ 

Cikkszám: TM0808 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Kartámasz felülete: kárpitozott 

Kárpit színe: alapszín fehér (felár ellenében színskála szerint) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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UNIVERZÁLIS OLDALKORLÁT 

Cikkszám: TM0809 

Anyagszerkezet: rozsdamentes 

Felületkezelés: SCOTHC BRITE (csiszolt felület), ELEKTROPOLÍR (fényes felület) 

Méret [H x SZ x M]: mm x mm x mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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TARTOZÉKOK H-MED KOCSIHOZ 

 

  

FELSŐ 9 REKESZES TÁROLÓ EGYSÉG 

Cikkszám: TM-HMED-T-9RT-H8 

9 rekeszes billenő, tároló egység 

(kivehető betétekkel) 

ABS műanyagból 

Kizárólag csak H-8 típusú kocsikhoz 

rendelhető 

FELSŐ 9 REKESZES TÁROLÓ EGYSÉG 

Cikkszám: TM-HMED-T-9RT 

9 rekeszes billenő, tároló egység 

(kivehető betétekkel) 

ABS műanyagból 

Kizárólag csak H-63 típusú 

kocsikhoz rendelhető 

FELSŐ TÁROLÓ POLC 

Cikkszám: TM-HMED-T-FTP 

Rozsdamentes vagy HPL kompakt 

kivitelben 

Körbe leesést gátló peremmel 

Kizárólag csak H-63 típusú 

kocsikhoz rendelhető 

GYÓGYSZERTÁROLÓ DOBOZ 4 

rekeszes 

Cikkszám: TM-HMED-T-GYT-4R 

GYÓGYSZERTÁROLÓ DOBOZ, napi, 

kerek 

Cikkszám: TM-HMED-T-GYT-K 
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HULLADÉKGYÜJTŐ BILLENŐ 

TETŐVEL 10L 

Cikkszám: TM-HMED-T-

HGYBT 

10L-es műanyag 

hulladéktároló, levehető 

tetővel 

Rozsdamentes 

felfogatással 

INFÚZIÓS ÁLLVÁNY 2 

HORGOS KIVITEL 

Cikkszám: TM-HMED-T-

2INF 

 

LÁBPEDÁLOS, ZSÁKOS 

HULLADÉKTÁROLÓ 

Cikkszám: TM-HMED-T-

LPZSHT 

10L-es műanyag 

hulladéktároló zsákkal 

használtható 

Rozsdamentes lábpedállal 

működtethető 

Integrált tetővel 

 

O2 PALACKTARTÓ ABS 

Cikkszám: TM-HMED-T-

O2PT-ABS 

2L-es palackok számára - 

rögzíthető 
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O2 PALACKTARTÓ 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM-HMED-T-

O2PT-RM 

2L-es palackok számára - 

rögzíthető 

 

SZÍVMASSZÁZST SEGÍTŐ 

HÁTLAP 

Cikkszám: TM-HMED-T-

SZMSH 

TŰGYÜJTŐ DOBOZ TARTÓ 

ABS 

Cikkszám: TM-HMED-T-

TGYT-ABS 

 

TŰGYÜJTŐDOBOZ TARTÓ 

ROZSDAMENTES 

Cikkszám: TM-HMED-T-

TGYT-RM 
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MŰANYAG FIÓKBETÉT 20DB LAPOS 

4 REKESZES 

Cikkszám: TM-HMED-T-MFB-20/4 

Gyógyszerelosztó dobozokhoz 

 

Műanyag tálca - kicsi 

Cikkszám: TM-HMED-T-MT-K 

Műanyag tálca - nagy 

Cikkszám: TM-HMED-T-MT-N 

 

Fiókelválasztó raszterléc* - [5] Cikkszám: TM-HMED-T-FERL-1 *1 fiókhoz 1 

méter szükséges 

Fiókelválasztó UNI sín* - [4] Cikkszám: TM-HMED-T-FEUS-060 *0,6m 

egységben 

Fiókelválasztó UNI sín* - [3] 

Cikkszám: TM-HMED-T-FEUS-015 *0,15m egységben 
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10. ÍRÓASZTALOK 
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EGYSZERŰ ÍRÓASZTAL 

Cikkszám: TM1001 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: KRONOSPAN színmintából választható 

Méret [H x SZ x M]: 1250mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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NŐVÉR ÍRÓASZTAL, SZEKRÉNYES 

Cikkszám: TM1002 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: KRONOSPAN színmintából választható 

Méret [H x SZ x M]: 1250mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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NŐVÉR ÍRÓASZTAL, FIÓKOS 

Cikkszám: TM1003 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: KRONOSPAN színmintából választható 

Méret [H x SZ x M]: 1250mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 
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ORVOSI ÍRÓASZTAL 

Cikkszám: TM1004 

Bútorlap felülete: bilaminált 

Bútorlap felület színe: KRONOSPAN színmintából választható 

Méret [H x SZ x M]: 1250mm x 600mm x 800mm (igény szerint méret változtatható) 

Tisztítása: fertőtlenítő hatású anyagokkal 

 


