pečovatelství
GK BASIC LINE E a GK BASIC LINE PLUS vana GK BASIC LINE E
je jednoduchá pečovatelská vana bez ovládacího pultu, kterou lze umístit např.
do výklenků apod. Je elektricky výškově stavitelná a nemá zabudovaná
přídržná madla, protože má profilovaný vnitřní korpus, ani nemá desinfekci pro
očistu po koupeli problematických klientů. Nelze ji ani osadit hydromasáží.
Desinfekci můžeme nabídnout pomocí jednoduchého nástěnného panelu v
blízkosti vany. Vana GK BASIC LINE PLUS je rovněž jednoduchá pečovatelská
vana s manuálním ovládáním a výškovým stavěním pomocí elektromotoru a s
velice úzkým pultem. Integrovaná desinfekce pro očistu po koupeli
problematických klientů a možnost zabudování hydromasáže pomocí 2 trysek.
Obě jsou kompatibilní se zvedáky GK.

BASIC LINE E
od 176.000,- (8 800 €)
BASIC LINE PLUS od 186.000,- (9 300 €)

GK HEKTOR

sedačkový zvedák s elektrickým ovládáním zdvihu. 4 otočná kolečka, 2 bržděná. Sedačka s
krytým toaletním otvorem. Vhodný i pro samostatné použití ve sprše voděodolný. Lze využít
i k naložení klienta ze země. Možnost dalšího příslušenství, např. váha. Pohon pomocí
dobíjecí baterie.
od 98.000,

- (4 900 €)

Novinka

7-10321
sestava
61 083,cena montáže
5 950,cena dopravy dle místa instalace

GK MAGIC LINE 1000, 2000 a 3000

vany jsou druhá generace přístrojů pro péči a očistu klientů.
Jsou osazeny desinfekcí a lze do nich zabudovat i hydromasáž (pomocí 2
nebo 5 trysek).
Všechny typy jsou tvarově stejné a ovládané pouze elektromotorem, typy
1000 a 2000 jsou jednodušší, manuálně se u nich
nastavuje teplota vody, jinak je ovládání pomocí přehledné tastatury, typ
3000 je nejkvalitnější z řady a veškeré ovládání
je pomocí velké tastatury. Do všech van lze nabídnout bohaté
příslušenství za příplatek.
Vany lze spustit pouze s pomocí magnetické karty. Výškové stavění až do
1,65 m. Jsou kompatibilní se zvedáky GK.

MAGIC LINE 1000 od 236 500,- (11 825 €)
MAGIC LINE 2000 od 264 000,- (13 200 €)
MAGIC LINE 3000 od 308 000,- (15 400 €)

Zvedák víceúčelový

kombinace bazénového a transportního. Špičkový výrobek, který plně nahradí 2 přístroje
najednou zvedák pro dopravu klientů po zázemí bazénu i zvedák pro spouštění klientů
do bazénu. Max. zátěž 110 kg. Kompletně v elektrickém provedení. Pohon pomocí
dobíjecí baterie.
Cena od 197 890,-

(9 894,50 €)

Novinka
GK IKARUS

lehátkový zvedák s elektrickým ovládáním zdvihu. 4 otočná kolečka, 2 bržděná. Lehátko s
pohodlnou omyvatelnou a desinfikovatelnou matrací. Vhodný i pro samostatné použití ve sprše voděodolný.
Lze využít i k naložení klienta ze země. Možnost dalšího příslušenství, např. váha. Pohon pomocí dobíjecí
baterie.
od 110 990,- (4 549,50 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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