
Katalog nr 75. Ważny od stycznia 2015

Ginekologia, urologia, 
proktologia
Wyposażenie gabinetów



2

Produkty firmy Schmitz
na potrzeby ginekologii, urologii i proktologii

medi-matic® seria 115
Fotele do badań i zabiegów ginekologicznych,
rektoskopowych/proktologicznych Strona  4-15

Fotele do badań i zabiegów
urologicznych/urodynamicznych Strona  18-21

Wideokolposkop Full HD Strona  16-17
 

arco
Fotele do badań i zabiegów ginekologicznych Strona  22-27

Fotele do badań i zabiegów proktologicznych Strona  28-31

conzentrum®
Szafki modułowe, stojące z cokołem Strona  32-33 i 36-46

conzentrum®plus
Szafki modułowe wiszące, bez cokołu Strona  34-37 i 47-51
    Orbit
Mobilny system mebli modułowych Strona  52-63

Przykłady projektowania 
i pomoc w planowaniu Strona  64-69

Kolory Strona   70-71
Powłoki lakiernicze, obicia ze sztucznej skóry,
tworzywa sztuczne, blaty robocze



3

Konfigurator kolorów on-line Kolory

89
6

416.2100.0
416.2070.0
400.0210.0

416.2020.0

400.0160.0

416.2130.0

416.2070.0

400.0116.0
400.0402.0

22
0

414.0140.0
400.0201.0
400.0210.0
400.0205.0
400.0314.0
2 x 400.0307.0

416.1130.0
400.0317.0
400.0120.0

400.0401.0
400.0125.0
2 x 400.0140.0
2 x 400.0141.0 416.1070.0

400.0150.0
400.0151.0

400.0101.0
400.0110.0

400.0101.0

89
8

28

74
8

400.0402.0

1

2

3

medi-matic® 
do zabiegów ginekologicznych i proktologicznych

arco do zabiegów ginekologicznych arco do zabiegów proktologicznych

Orbitconzentrum®

vidan® – Wideokolposkop Full HD
medi-matic® 
do zabiegów urologicznych i urodynamicznych

Przykłady planowania

conzentrum®plus
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medi-matic® Seria 115
Większa funkcjonalność,
elastyczność i komfort użytkowania

Decydujące dla koncepcji medi- 
matic 115: Spełnia wymogi dnia 
codziennego klinik i gabinetów  
zarówno pod względem  
technicznym, jak i ekonomicznym: 
Potrzebujesz niewiele czasu dla 
optymalnego ustawienia i możesz 
poświęcić więcej czasu pacjentom.

l Eleganckie i nowoczesne wzornictwo 
    dostosowane do wymogów ergonomii

l Elektryczna regulacja ustawienia      
    podnóżków (115.7550.1)

l Elektryczna regulacja wysokości, 
    siedziska i oparcia pleców przy 
    pomocy sterownika nożnego

l Szybka zmiana pozycji fotela w ciągu 
    kilku sekund

l Ustawianie wszystkich funkcji fotela przy 
    pomocy pilota sterującego

l Oszczędność czasu i komfort dzięki 
    funkcji zapamiętania ustawień fotela  
    (115.7250.1 i 115.7550.1) i  
 równoczesnej pracy silników nastawczych

l Niska pozycja wyjściowa fotela umożliwia           
    łatwe i bezpieczne zajęcie miejsca bez    
    konieczności używania schodka do  
    wejścia

l Łatwy demontaż systemu wsporników  
    nóg - szczególnie korzystna cecha dla  
    pacjentów na wózkach inwalidzkich i przy  
    przenoszeniu pacjentów

l Podgrzewane siedzisko z regulacją  
    temperatury dla większego komfortu

l Gładkie, zamknięte powierzchnie  
    ułatwiająca czyszczenie i utrzymanie 
    higieny

l Szeroka paleta dostępnych kolorów  
    z możliwością kreowania atrakcyjnej  
    kolorystyki

l Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg

115.7550.1 z podnóżkami 101.4420.1  
i podgłówkiem 101.3720.0

Kolory: 
Materace: jabłkowo zielony 94
Powierzchnie malowane proszkowo: 
czysty biały RAL 9010
Elementy plastikowe: srebrno szary

medi-matic®115

   

Projekt: Rainer Schindhelm
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Innowacyjna koncepcja 
sterowania fotelami 
medi-matic®  
115.7250.1 i  
115.7550.1

l Podświetlany wyświetlacz 
    graficzny prezentujący 
    wszystkie funkcje fotela

l Elektroniczne funkcje kontrolne

l 2 dodatkowe, programowalne 
    klawisze np. do sterowania  
    podgrzewaniem siedziska 
    (ginekologia) lub doprowadzeniem 
    wody do miski z systemem 
    płukania (urologia) i włączania 
    źródła zimnego światła lub 
    kolposkopu przy zintegrowanych 
    gniazdach zasilających 101.6800.0

l Zapisywanie w pamięci i  
    wywołanie 8 zapamiętanych 
    ustawień pozycji fotela (pozycja  
    do badania/wybór lekarza)

l Redukcja czasu ustawienia  
    pozycji fotela nawet o 50%  
    przy 115.7250.1 i 115.7550.1

l Delikatny start oraz ergonomiczny 
    przebieg ruchu przy zmianie 
    pozycji fotela

l Sterowanie przy pomocy  
    nożnego i ręcznego panelu 
    sterującego

Sterownik nożny 115.7250.1 i 115.7550.1.
Obsługa fotela za pomocą sterownika nożnego.

Kolory wyświetlacza:
Niebieski: Regulacja
oparcia
Żółty: Regulacja siedziska
Zielony: Pamięć
Biały: Podnóżki
Kolor na wyświetlaczu
wskazuje tryb obsługi
sterownikiem nożnym.

Sterownik nożny 115.7250.1 i 115.7550.1 z miską
z systemem płukania
Sterowanie zaworem wodnym odbywa się przy
pomocy dodatkowego klawisza funkcyjnego.
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Masz wybór -
różne systemy wsporników nóg

115.7550.1 + 101.4420.1

Kolory:
Materace: jabłkowo zielony 94
Powierzchnie malowane proszkowo: 
czysty biały RAL 9010
Elementy plastikowe: srebrno szary

115.7550.1 + 101.4420.1 + 101.3720.0 + 101.4450.0

Optymalny komfort dla pacjentki:
ustawiane elektrycznie podnóżki  

(115.7550.1)  i niska pozycja wyjściowa fotela
umożliwiają łatwe i bezpieczne zajęcie miejsca,

szczególnie dla pacjentek starszych oraz
mających problemy z biodrami.

Nie jest konieczny schodek do wejścia!

Ułożenie w pozycji horyzontalnej
do badania ultrasonograficznego.
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115.7150.1 + 101.2310.0 + 101.1370.0 + 101.3720.0

115.7550.1 + 101.4550.0 + 101.3720.0

Golenie pacjentki są unieruchomione bocznie
w zagłębieniach wsporników Ergo-Steps.

115.7150.1 + 101.2270.0 + 101.1670.0 +  
101.1370.0 + 101.1580.0 + 101.3720.0

Kolory:
Materace: jabłkowo zielony 94

Powierzchnie malowane proszkowo:  
czysty biały RAL 9010

Elementy plastikowe: srebrno szary

115.7150.1 + 101.2270.0 + 
101.1670.0 + 101.1580.0 + 
101.1370.0 + 101.3720.0 + 

101.4990.0

Kolory:
Materace: srebrno szary 55

Powierzchnie malowane proszkowo: szafirowy szary RAL 5003
Elementy plastikowe: srebrno szary

Wskazówka:
Fotele lekarskie i obrotowe taborety znajdują się w naszym katalogu
varimed nr 70 na stronie 17.

Badanie urologiczne z miską
z systemem płukania
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Nr modelu Nr modelu 

115.7150.1 Fotel do badań i zabiegów  
 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i oparcia pleców,
                          elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600–900 mm,
                          wysokość wejścia 550 mm.
                          Aktywacja ruchu sterownikiem nożnym.

115.7250.1 Fotel do badań i zabiegów  
 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i oparcia pleców,  
                          elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600–900 mm, wysokość  
                          wejścia 550 mm. Funkcja pamięci z możliwością zapamiętania 8  
                          ustawień pozycji fotela. Aktywacja wszystkich funkcji przy pomocy  
                          ręcznego i nożnego panelu sterującego.

115.7550.1 Fotel do badań i zabiegów  
 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i oparcia pleców,  
                          elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600–900 mm, wysokość  
                          wejścia 550 mm. Funkcja pamięci z możliwością zapamiętania 8  
                          ustawień pozycji fotela. Elektryczna regulacja systemu wsporników nóg  
                          (nie zawiera podnóżków/uwzględnić podnóżki 101.4420.1 lub  
                          wsporniki podudzi typu Göpel 101.4550.0). Aktywacja  
                          wszystkich funkcji przy pomocy ręcznego i nożnego panelu  
                          sterującego.

Pozycja Trendelenburga Regulacja oparcia pleców Regulacja wysokości Elektryczna regulacja podnóżków (tylko 115.7550.1)

medi-matic® seria 115 M
Fotel na potrzeby ginekologii, rektoskopii/proktologii
oraz urologii/urodynamiki

Uwaga:
Wszystkie podstawowe typy nie zawierają systemu wsporników nóg.
Wybierz jedną z czterech możliwości! (strona 10)
Dostępna wersja mobilna (strona 12)

Wyposażenie standardowe:

Miska z tworzywa
sztucznego, wysuwana.

Pojemnik na rolkę
papieru.
odpowiedni dla:
rolki papieru o szerokości 
400 mm, Ø ok. 140 mm
rolki papieru o szerokości 
500 mm, Ø ok. 120 mm

Zdejmowana poduszka
siedziska ułatwiająca
czyszczenie i szybką
wymianę.

Uchwyt ręcznego panelu sterującego ze stali
nierdzewnej 18/10, montowany do wyboru z
lewej lub prawej strony, z funkcją zatrzasku. 
(115.7250.1 i 115.7550.1)
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115.7250.1 Fotel do badań i zabiegów  
 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i oparcia pleców,  
                          elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600–900 mm, wysokość  
                          wejścia 550 mm. Funkcja pamięci z możliwością zapamiętania 8  
                          ustawień pozycji fotela. Aktywacja wszystkich funkcji przy pomocy  
                          ręcznego i nożnego panelu sterującego.

115.7550.1 Fotel do badań i zabiegów  
 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i oparcia pleców,  
                          elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600–900 mm, wysokość  
                          wejścia 550 mm. Funkcja pamięci z możliwością zapamiętania 8  
                          ustawień pozycji fotela. Elektryczna regulacja systemu wsporników nóg  
                          (nie zawiera podnóżków/uwzględnić podnóżki 101.4420.1 lub  
                          wsporniki podudzi typu Göpel 101.4550.0). Aktywacja  
                          wszystkich funkcji przy pomocy ręcznego i nożnego panelu  
                          sterującego.

Wyposażenie seryjne:
Ergonomiczne obicie siedziska, oparcia i
zagłówka, wysuwana miska z tworzywa
sztucznego, pojemnik na rolkę papieru
szerokości do 500 mm, zdalna obsługa
przy pomocy sterownika nożnego, płyta
podłogowa z 4 śrubami niwelacyjnymi
z osłonami i kołpakami z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnoszarym,
teleskopowa osłona kolumny, rama
siedziska i oparcia malowane proszkowo
zgodnie z kartą kolorów, obicie zgodnie
z kartą kolorów. Kabel przyłączowy
3,00 m z wtyczką sieciową (na życzenie
również podłączenie na stałe/podłączenie
podłogowe, bez kabla sieciowego).
Przyłącze: 230 V, 50 Hz, maks. 0,45 kW.
Wersje specyficzne do poszczególnych 
krajów dostępne na życzenie.
Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg.

Ważne:
Fotele do badań z szynami bocznymi 
101.1380.0 mocowanymi do sekcji pleców 
są wyposażone w materac oparcia pleców, 
który jest równy poziomem z poprzeczną 
ramą sekcji pleców, patrz strona 19, obraz 
nr 8.
Możliwość montażu 2 gniazd zasilających
w podstawie fotela, zgodnie EN 60601-1!
Zobacz akcesoria! 
Wersje specyficzne do poszczególnych 
krajów dostępne na życzenie.

Powłoka lakiernicza:  
Wysokiej jakości lakier proszkowy.
Lakierowana na wysoki połysk
powierzchnia, bardzo odporna na
uderzenia i zadrapania.
Łatwa do czyszczenia, odporna na
działanie środków dezynfekcyjnych i
zmiany warunków otoczenia. Kolory
dostępne bez dopłaty zgodnie z kartą
kolorów firmy Schmitz.
Inne odcienie kolorów zgodnie
z kartą RAL Nr modelu100.0510.0 

Tapicerka: 
Wysokiej jakości, wytrzymała pianka z
pokryciem ze sztucznej skóry. Kolory
dostępne bez dopłaty zgodnie z kartą
kolorów (wersje classic i comfort).

Wskazówka dotycząca  
zamówienia:
Przy zamawianiu fotela serii 115 należy
podać następujące dane:
Kolor obicia: patrz paleta kolorów.
Lakier proszkowy osłon teleskopowych
i ramy: patrz paleta kolorów.

Pozycjonowanie/wymiary 115.7150.1 115.7250.1 115.7550.1

 600–900 mm* 600–900 mm* 600–900 mm*

 550 mm* 550 mm* 550 mm*

 850–1150 mm* 850–1150 mm* 850–1150 mm*

 
 600–900 mm* 600–900 mm* 600–900 mm*

 0 - 52° 0 - 52° 0 - 52°

 + 19° + 19° + 19°
 – 19° – 19° – 19°

Płyta podłogowa  Wszystkie: 1050 x 575 mm
Szerokość obicia  Wszystkie: Oparcie pleców 560 - 680 mm, siedzisko 585 mm
El. regulacja oparcia  n n n 

El. regulacja pozycji Trendelenburga  n	 n	 n 

El. regulacja wysokości  n	 n	 n  

Funkcja pamięci   n	 n 

Miska  n	 n	 n  

Szyny boczne, siedzisko  l l l 

El. regulacja podnóżków    n 

Waga netto bez osprzętu  156 kg 156 kg 165 kg

  n  = Wyposażenie seryjne  l  = Osprzęt za dopłatą

Podnóżki
opuszczane; przy 0°
200 mm nad podłogą,
przy – 5° pochyleniu
siedziska 95 mm
nad podłogą

* W połączeniu z wersją mobilną 101.2300.0 należy dodać 75 mm.
Zastrzega się zmiany konstrukcyjne i zmiany wymiarów.

Dane techniczne

-5°

1270

52°

19°

95*

19°

128°-180°
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medi-matic® seria 115 M
Akcesoria do wszystkich dyscyplin

1 3

2 4

1 
Podnóżki (para)101.4420.1 
ze zintegrowanym, malowanym proszkowo
uchwytem, odchylane i blokowane. Pokrycie
uchwytów ze sztucznej skóry, zgodnie z kartą
kolorów. Zabezpieczenie ochronne wsporników
pod stopy z przezroczystego tworzywa sztucznego.

2 
Wsporniki podudzi typu Göpel (para) 
101.4550.0 
ze zintegrowanym, malowanym proszkowo
uchwytem, pokrycie uchwytów ze sztucznej skóry,
zgodnie z kartą kolorów, wyściółka z pianki poliureta-
nowej srebrnoszara, z pasami do mocowania,
drążek ze stali nierdzewnej 18/10.

3
Wspornik podudzia typu Göpel (sztuka) 
101.2270.0
pokryty srebrnoszarą wyściółką z pianki poliuretanowej,
z pasem do mocowania, drążek ze stali nierdzewnej 
18/10, bez zacisku mocującego.  
(wymaga uwzględnienia 101.1370.0 i 101.1670.0)

3 
Szyny boczne (para) 101.1370.0
Mocowane do siedziska, ze stali nierdzewnej 18/10,
25 x 10 mm, długość 290 mm.

3 
Zacisk mocujący (sztuka) 101.1670.0
obrotowy, ze stali nierdzewnej 18/10, do montażu
na szynach bocznych.

3 
Uchwyt (sztuka) 101.1580.0
wyściółka z pianki poliuretanowej srebrnoszara,
do montażu na szynie bocznej 101.1370.0. 
(Uwzględniać tylko przy zastosowaniu wspornika
podudzi 101.2270.0!)

4
Ergo-Steps (para) 101.2310.0
System wsporników nóg z przestawnymi
zagłębieniami dla stóp/łydek, szare tworzywo
sztuczne, odchylane na bok i przestawne w
poziomie na szynach bocznych, zintegrowane
uchwyty, rura okrągła w kolorze fotela, elementy
mocujące ze stali nierdzewnej 18/10, do montażu
na szynach bocznych.
(Należy uwzględnić 101.1370.0)
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5 
Płyta pod nogi 101.4450.0 
wysuwana, zintegrowana z ramą siedziska, z
wyściółką z pianki poliuretanowej, szara.
Bezpieczne obciążenie robocze 50 kg.
Wymiary płyty w mm: szer. 470, wys. 20, dł. 340
(możliwość doposażenia przez nasz serwis –
cena na zapytanie)

6
Płyta pod nogi 101.4470.0 
wkładana, wyściełana, pokryta sztuczną skórą
zgodnie z kartą kolorów. Bezpieczne obciążenie
robocze 50 kg. Wymiary płyty w mm: szer. 550,
wys. 45, dł. 670
(Możliwość doposażenia przez nasz serwis –
cena na zapytanie)

7 
Tapicerowana wkładka 101.4460.0 
wkładana, z pianki poliuretanowej, szara,
do wysuwanej płyty pod nogi 101.4450.0.  
(możliwość doposażenia)

8
Podgłówek101.3720.0 
Pokrycie sztuczną skórą zgodnie z kartą kolorów.

9
Powłoczka ochronna na
poduszkę siedziska 101.4810.0 
wysokiej jakości folia PU, z tyłu zapięcie na rzep.

Lampa LED do badań
Więcej szczegółów w naszej broszurze nr 107

Uwaga: Lampa LED do badań nie może być 
stosowana w połączeniu z wideokolposko-
pem vidan®.

10
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medi-matic® seria 115 M
Akcesoria do wszystkich dyscyplin

1
Zestaw zabiegowy Schmitz
z ramieniem mocującym101.6530.0
obrotowy i odchylny, uniwersalny zestaw zabiegowy
do narzędzi, leków, materiałów jednorazowego
użytku itp., montowany z lewej lub prawej strony
fotela, bezpieczne obciążenie robocze 5 kg.

2
Półka z ramieniem mocującym 101.6540.0
obrotowa i odchylna, np. na narzędzia
i urządzenia. Powierzchnia: 309 x 285 mm
bezpieczne obciążenie robocze 10 kg.

3
Rolka papieru 100.1760.0
szerokość 400 mm, do zintegrowanego zasobnika.

4
2 gniazdka zasilające 101.4900.0 
do 115.7150.1  
zgodnie z EN 60601-1.
(Doposażenie nie jest możliwe.)

2 gniazdka zasilające 101.4910.0
jak wyżej, ale „wersja szwajcarska“.
(Doposażenie nie jest możliwe.)

5
2 gniazda zasilające 101.6800.0  
do 115.7250.1 i 115.7550.1  
zgodnie z EN 60601-1, jedno z nich przełączane
sterownikiem ręcznym (doposażenie nie jest
możliwe.)

2 gniazdka zasilające 101.6810.0
jak wyżej, ale „wersja szwajcarska“.
(doposażenie nie jest możliwe.)

Inne typy gniazd specyficzne dla danego kraju
dostępne na zapytanie.
 
6
Podpórka pod nogi lekarza 101.4750.0
ze stali chromoniklowej.
(Nie można stosować w połączeniu z miską z
systemem płukania 101.4940.0/101.4990.0 i tacą na
zużyte narzędzia 101.2040.0.)

7
Schodek wejściowy101.4520.0 
mocowany na stałe do fotela, przesuwny.
Stopnica z tworzywa sztucznego, srebrnoszara.
(Nie można stosować w wersji mobilnej 101.2300.0 w 
połączeniu z miską z systemem płukania 101.4940.0/ 
101.4990.0 i tacą na zużyte narzędzia 101.2040.0.) 

8
Pokrycia ochronne (para) 101.4800.1 
z przezroczystego tworzywa sztucznego,
do wsporników pod stopy.

9
Mobilność 101.2300.0 
4 podwójne kółka Ø 75 mm, 
blokowane i przewodzące elektrycznie. 
(Możliwość doposażenia) 
(Niedostępne w połączeniu z miską z systemem 
płukania 101.4940.0/101.4990.0 oraz schodkiem 
wejściowym 101.4520.0.)

Wskazówka:
Nie wolno stosować do transportu 
pacjentów!

6

3

1

2

4+5

7

8

9
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Pojemnik na zużyte narzędzia 101.2040.0 
z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo w kolorze
fotela, montowana na kolumnie.
Elektryczne otwieranie i zamykanie pojemnika przez 
naciśnięcie panela przedniego, całkowite wyciągnięcie 
na szynach teleskopowych, rama z wyjmowanym, 
12-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej (na 5 
litrów płynu), wkład z sitem z tworzywa sztucznego 
mieszczący ok. 15 wzierników.
Dodatkowa powierzchnia do odkładania ze stali 
nierdzewnej. Bezpieczne obciążenie robocze 8 kg.
Kabel przyłączowy z wtyczką sieciową,
Przyłącze: 100–240 V, 50/60 HZ,
Pobór mocy maks. 20 W.
Możliwość doposażenia (seria 115.7) na zapytanie

Wersje specyficzne do poszczególnych krajów 
dostępne na życzenie.

Możliwe zastosowanie również w połączeniu z:
Uchwytem kolposkopu 101.4310.0 lub
zestawem Schmitz z ramieniem
mocującym 101.6530.0 lub
półką z ramieniem mocującym 101.6540.0

Nie można stosować w połączeniu z:
Podpórką na nogi 101.4750.0
Schodkiem wejściowym 101.4520.0
Miską ze stali nierdzewnej 
101.2010.0/101.2020.0

Pokrywa 101.2060.0 
325 x 265 mm, ze stali nierdzewnej, do przykrywania
12-litrowego pojemnika ze stali nierdzewnej podczas
transportu (brak ilustracji).

Akcesoria dodatkowe
na potrzeby ginekologii
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medi-matic® seria 115 M 
Akcesoria dodatkowe
na potrzeby ginekologii

1 2

101.6530.0 z 101.4310.0 + kolposkop

3
Miska płaska 101.2050.0
(dopłata) ze stali chromoniklowej 18/10,
325 x 265 x 40 mm.

4
Miska głęboka101.2010.0
(dopłata) ze stali chromoniklowej 18/10,
355 x 325 x 65 mm.

5

3

4

1+2
Uchwyt kolposkopu 101.4310.0 
do systemów Leisegang, Leica, Kaps i Zeiss,
montowany z prawej lub lewej strony.
Do systemów Kaps i Zeiss, należy zamówić
u producenta kolposkopu rurkę przyłączeniową
z zaciskiem mocującym! (bez kolposkopu)

5
Podgrzewanie siedziska 101.4620.0 
Włączanie i wyłączanie sterownikiem ręcznym.
Średni pobór mocy ok. 20 W, regulacja temperatury
na panelu z wyświetlaczem na obudowie fotela.
(Niedostępne dla 115.7150.1)
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Nr modelu 

115.7150.1 /115.7250.1

1 x 101.3720.0 Podgłówek 
1 x 101.4620.0 Podgrzewanie siedziska
 (do 115.7250.1) 
1 x 101.4900.0 2 gniazda zasilające
 (do 115.7150.1)  
1 x 101.6800.0 2 gniazda zasilające
 (do 115.7250.1)  
1 x 101.2040.0 Pojemnik na zużyte narzędzia 

Systemy wsporników nóg do wyboru:
2 x 101.2270.0 Wspornik podudzia,
                                typu Göpel 
2 x 101.1670.0 Zacisk mocujący,
                                obrotowy 
1 x 101.1370.0 Szyny boczne 
2 x 101.1580.0 Uchwyty 

alternatywnie:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para)  

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia
                                typu Göpel (para) 

alternatywnie:
1 x 101.2310.0 Ergo-Step 
1 x 101.1370.0 Szyny boczne 

115.7550.1

1 x 101.3720.0 Podgłówek 
1 x 101.4620.0 Podgrzewanie siedziska 
1 x 101.6800.0 2 gniazdka zasilające 
1 x 101.2040.0 Pojemnik na zużyte narzędzia 

Systemy wsporników nóg do wyboru:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para) 

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia
                             typu Göpel (para)

Propozycje wyposażenia na potrzeby ginekologii
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Precyzyjny, wyraźny, łatwy w obsłudze:
pierwszy na świecie zintegrowany wideokolposkop 
z monitorem full HD 21,5“.

Innowacyjny, zaawansowany dodatek 
do foteli ginekologicznych.

Ergonomiczna pozycja 
l umożliwia pracę z zachowaniem optymalnej, 
    nieobciążającej, ergonomicznej pozycji 
    siedzącej, ułatwiającej pracę lekarza.

Dokładność diagnostyczna
l Wysoka rozdzielczość obrazów i filmów
     w jakości full HD

l Obrotowy monitor 21,5” wyświetlający 
     duży obraz z dokładnym odwzorowaniem
     badanego obszaru

l Zintegrowana mocna lampa do badań
    z czerwonym światłem do badań zewnętrznych

l Zielone światło z dodatkowym zielonym filtrem 
    cyfrowym dla lepszej wizualizacji tkanek w 
    badaniach cytologicznych.

Oszczędza miejsce i czas
l Automatyczna ostrość oraz 6 do 15-krotny 
    zoom uzyskiwane za naciśnięciem jednego 
    przycisku

l Szybkie i łatwe dokumentowanie rezultatów 
    badań przy pomocy przycisku zapisu 
    zdjęć/filmów

l Łatwy w obsłudze panel sterujący

l Swobodny obrót pozwala na przechowywanie 
    kolposkopu w pozycji spoczynkowej  
    oszczędzającej miejsce

Uwaga:
Wideokolposkop Full HD vidan znajduje się w naszym 
katalogu nr. 109
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Kolory:
Materace: jabłkowo zielony 94
Powierzchnie malowane proszkowo: czysty 
biały RAL 9010
Elementy plastikowe: srebrno szary

Oszczędzająca przestrzeń pozycja 
spoczynkowa
Wideokolposkop vidan® może być
swobodnie obracany i pozycjonowany. 
Gdy nie jest używany, może być przecho-
wywany w niezajmującej miejsca bocznej 
pozycji spoczynkowej
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medi-matic® seria 115 M 
Akcesoria dodatkowe
na potrzeby urologii, urodynamiki

1

3

2 4

1
Miska z systemem płukania 101.4940.0
do modeli 115.7250.1 i 115.7550.1 duża, okrągła miska
Ø 360 mm, ze stali chromoniklowej 18/10,
wyciągana i odchylana, blokowana w każdej
pozycji. Higieniczne wykonanie bez obrzeża.
Odcięcie zapachów przez syfon ścienny lub
podłogowy w pomieszczeniu klienta. Dopływ wody
uaktywniany przez przycisk w nożnym i ręcznym
panelu sterującym. Odpływ przez bardzo elastyczny
wąż i króciec rurowy , Ø 40 mm. Miska z systemem
płukania odpowiada normie DIN EN 1717, badanie
typu przez DVGW. Zastępuje plastikową miskę,
będącą w standardowym wyposażeniu.
(Doposażenie nie jest możliwe.)
Dostawa wraz z powłoczką ochronną,101.4810.0 na
poduszkę siedziska.

Miska z systemem płukania 101.4990.0 
dopływ wody uaktywniany przyciskiem nożnym
umieszczonym w osłonie podstawy modelu 115.7150.1
poza tym wykonanie takie, jak 101.4940.0.

2 
Sito 100.1840.0
okrągłe, ze stali chromoniklowej,
do miski z systemem płukania.

3 
Uchwyt 101.4970.0
ze stali nierdzewnej, do odkładania na bok miski z
systemem płukania.
(Montowany z lewej/prawej strony.)

4 
Miska 101.2020.0
ze stali nierdzewnej 18/10, szerokość 350 mm,
długość 325 mm, głębokość 65 mm, z odpływem,
zatyczką i wężem 3/4“, długości 1.200 mm.
Zastępuje plastikową miskę, będącą w standardowym
wyposażeniu.
Dostawa wraz z powłoczka ochronna 101.4810.0 na
poduszkę siedziska.

Wiadro 100.1350.0
12 litrów, ze stali nierdzewnej 18/10,
z wycięciem w pokrywie na wejście węża.



1

19

8

9

10

11

9 
Szyny boczne (para) 101.1390.0
Stal nierdzewna, 25 x 10 mm, długość 150 mm,
montowane do siedziska, do stosowania z 101.4420.1  
lub 101.4550.0, do mocowania przedłużenia
siedziska 101.4960.0.  
(Doposażenie nie jest możliwe.)

10 
Podpórka ręki 101.1030.0
Poduszka z pianki poliuretanowej elektr.
przewodząca, czarna, pasy do mocowania,
z zaciskiem mocującym nr 101.1660.0, regulowana w 
poziomie i w pionie, odchylna na przegubie kulowym, 
długość podpórki 400 mm, wykonanie ze stali nierd-
zewnej. (Uwzględnić szyny boczne 101.1380.0)

11 
Gniazdo wyrównania potencjału 
101.4930.0

5

6

7

5 
Rynna z odpływem 101.6600.0
ze stali chromoniklowej, do montażu za sekcją
siedziska.

6 
Specjalna poduszka siedziska 101.4950.0
na potrzeby urodynamiki, szerokość 585 mm,
długość 350 mm. Zastępuje poduszkę siedziska,
będącą w standardowym wyposażeniu.

Przedłużenie siedziska 101.4960.0
2-częściowe, na potrzeby urodynamiki, wymiary
wyściółki odpowiednio 220 mm szerokości i
150 mm długości. (Uwzględnić dodatkowe szyny
boczne 101.1390.0.)

7 
Wspornik 101.4980.0
do pionowego pozycjonowania (80°)
oparcia pleców.

8 
Szyny boczne (para) 101.1380.0
Stal nierdzewna, 25 x 10 mm, montowane do sekcji
pleców, do mocowania osprzętu, długość 480 mm.
(Doposażenie nie jest możliwe)

Fotele do badań z szynami bocznymi 
101.1380.0 mocowanymi do sekcji pleców 
są wyposażone w materac oparcia pleców, 
który jest równy poziomem z poprzeczną 
ramą sekcji pleców, patrz obraz nr 8
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medi-matic® seria 115 M
Propozycje wyposażenia na potrzeby urologii

Nr modelu 

115.7150.1 /115.7250.1

1 x 101.3720.0 Podgłówek 
1 x 101.4900.0 2 gniazdka zasilające
                                (do 115.7150.1)  
1 x 101.6800.0 2 gniazdka zasilające
                                (do 115.7250.1)  

Osprzęt do wyboru:
1 x 101.4990.0 Miska z systemem płukania
                                (do 115.7150.1) 
1 x 101.4940.0 Miska z systemem płukania
                                (do 115.7250.1) 
1 x 100.1840.0 Sito 
1 x 101.6600.0 Rynna ściekowa

alternatywnie:
1 x 101.2020.0 Miska z odpływem 
1 x 100.1350.0 Wiadro 12-litrowe 
1 x 101.6600.0 Rynna ściekowa 

Systemy wsporników nóg do wyboru:
2 x 101.2270.0 Wspornik podudzia,
                                typu Göpel 
2 x 101.1670.0 Zacisk mocujący,
                                obrotowy 
1 x 101.1370.0 Szyny boczne 
2 x 101.1580.0 Uchwyty 

alternatywnie:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para)

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia,
                                typu Göpel (para) 

115.7550.1

1 x 101.3720.0 Podgłówek 
1 x 101.6800.0 2 gniazdka zasilające 
 

Osprzęt do wyboru:
1 x 101.4940.0 Miska z systemem płukania 
1 x 100.1840.0 Sito 
1 x 101.6600.0 Rynna ściekowa 

alternatywnie:
1 x 101.2020.0 Miska z odpływem
1 x 100.1350.0 Wiadro 12-litrowe 
1 x 101.6600.0 Rynna ściekowa 

Systemy wsporników nóg do wyboru:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para) 

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia,
                                typu Göpel (para) 

Miska  
101.2020.0 i  

wiadro 100.1350.0
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Propozycje wyposażenia na potrzeby urodynamiki

Nr modelu 

Wspornik 
101.4980.0  

do pionowego
pozycjonowania (80°)

oparcia pleców
Przedłużenie

siedziska 101.4960.0

115.7150.1/115.7250.1

1 x 101.4950.0 Specjalna poduszka 
1 x 101.1390.0 Szyny boczne
1 x 101.4960.0 Przedłużenie siedziska 2-częściowe
1 x 101.4970.0 Uchwyt*
1 x 101.4980.0 Wspornik

Systemy wsporników nóg do wyboru:
2 x 101.2270.0 Wspornik podudzia, typu Göpel
2 x 101.1670.0 Zacisk mocujący,
                                obrotowy
1 x 101.1370.0 Szyny boczne
2 x 101.1580.0 Uchwyty

alternatywnie:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para)

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia,
                               typu Göpel (para)

115.7550.1

1 x 101.4950.0 Specjalna poduszka
1 x 101.1390.0 Szyny boczne
1 x 101.4960.0 Przedłużenie siedziska 2-częściowe
1 x 101.4970.0 Uchwyt*
1 x 101.4980.0 Wspornik

Systemy wsporników nóg do wyboru:
1 x 101.4420.1 Podnóżki (para)

alternatywnie:
1 x 101.4550.0 Wsporniki podudzia,
                                typu Göpel (para)

*Wskazówka:
Należy uwzględnić ten uchwyt do 
odkładania miski przy stosowaniu 
miski z systemem płukania 101.4940.0 
lub 101.4990.0.
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arco - fotel do badań
ginekologicznych
Dobre wrażenie w
każdym aspekcie

l Eleganckie wzornictwo,
     nowoczesna technologia
     i korzystny stosunek
     jakości do ceny

l Niska pozycja startowa
     ułatwiająca zajęcie miejsca

l Szeroka gama  
     elektromotorycznej
     regulacji ustawień fotela  
     od pozycji Trendelenburga  
     do pozycji szokowej

l Ergonomiczny system
     wsporników nóg i podnóżków
     ze zintegrowanymi
     podłokietnikami do wygodnej
     i prawidłowej pozycji podczas
     badania

l Szeroka paleta dostępnych kolorów
    tapicerki i lakieru zgodnie z paletą
    kolorów firmy Schmitz

l Wiele możliwości wyposażenia dzięki
    bogatej ofercie akcesoriów

l Gładkie i zamknięte powierzchnie,
     ułatwiające utrzymanie czystości i higieny

l Pamięć ustawień umożliwia
    zapamiętanie 3 dowolnych pozycji
    fotela i przywrócenie ich w dowolnej
    chwili (8 pozycji w modelu 114.7000.1).  
    Zapisane w pamięci ustawienia są
    zachowane w przypadku przerwy
    w zasilaniu.

Sterownik ręczny do wersji z pamięcią
114.5950.1 + 114.6000.1
Ilustracja 114.7000.1:
Powierzchnie malowane proszkowo:  
srebrny aluminiowy RAL 9006
Materace: karaibski niebieski 82
Elementy plastikowe: srebrno szary Projekt: Rainer Schindhelm
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Zmiana wysokości siedziska przez elektryczną regulację pozycji Trendelenburga od 575 mm do 1320 mm

Pozycja szokowa
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Opis 

Fotel do badań i zabiegów114.5000.1 
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga, oparcie połączone z siedziskiem pod
stałym kątem (45°), wysokość siedziska regulowana za pomocą pozycji Trendelenburga
od 575 mm do 1320 mm. Podnóżki ze zintegrowanym, malowanym proszkowo
uchwytem, odchylane i blokowane. Wraz z 1 parą powłoczek ochronnych 101.4800.1. 
Aktywacja ustawień fotela sterownikiem nożnym.

Fotel do badań i zabiegów 114.6000.1 
Wykonanie takie, jak 114.5000.1, ale dodatkowo z możliwością zapamiętania i
odtworzenia 3 pozycji fotela (przy pomocy sterownika ręcznego) lub wywołania 2 z
zapamiętanych ustawień (przy pomocy sterownika nożnego). Aktywacja ustawień
fotela i funkcji pamięci przy pomocy nożnego i ręcznego panelu sterującego.

Fotel do badań i zabiegów 114.4950.1 
Wykonanie takie, jak 114.5000.1, lecz bez podnóżków, do wyposażenia w inny system
wsporników nóg firmy Schmitz. Aktywacja ustawień fotela sterownikiem nożnym.

Fotel do badań i zabiegów 114.5950.1 
Wykonanie takie, jak 114.4950.1, ale dodatkowo z możliwością zapamiętania i
odtworzenia 3 pozycji fotela (przy pomocy sterownika ręcznego) lub wywołania 2 z
zapamiętanych ustawień (przy pomocy sterownika nożnego). Aktywacja ustawień
fotela i funkcji pamięci przy pomocy nożnego i ręcznego panelu sterującego.

Fotel do badań i zabiegów 114.7000.1 
Z funkcją pamięci, dodatkowy sterownik ręczny do zapisywania w pamięci i ustawienia
8 zapamiętanych pozycji. Elektryczne ustawienie pozycji Trendelenburga i
regulacja podnóżków, oparcie połączone z siedziskiem pod stałym kątem (45°),
wysokość siedziska regulowana za pomocą pozycji Trendelenburga od 575 mm do
1320 mm. Aktywacja ustawień fotela i funkcji pamięci przy pomocy nożnego i ręcznego
panelu sterującego. Podnóżki ze zintegrowanym, malowanym proszkowo uchwytem,
wraz z 1 parą powłoczek ochronnych 101.4800.1. 2 zintegrowane gniazda zasilające
zgodnie z EN 60601-1, jedno z nich obsługiwane za pomocą sterownika ręcznego.  

Koncepcja sterowania fotelami arco 114.7000.1

l Podświetlany wyświetlacz graficzny prezentujący wszystkie funkcje fotela
l Elektroniczne funkcje kontrolne
l 1 dodatkowy, programowalny klawisz np. do włączania źródła zimnego światła 
    lub kolposkopu przez zintegrowane gniazda zasilające
																				l Zapisywanie w pamięci i wyświetlenie 8 zapamiętanych ustawień 
                           pozycji fotela (pozycja do badania/wybór lekarza)
																				l Delikatny start ruchów przy zmianie pozycji fotela
																				l Sterowanie przy pomocy nożnego i ręcznego panelu sterującego

114.5000.1

114.4950.1

114.7000.1

arco M
Fotel na potrzeby ginekologii
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Fotel do badań i zabiegów 114.4950.1 
Wykonanie takie, jak 114.5000.1, lecz bez podnóżków, do wyposażenia w inny system
wsporników nóg firmy Schmitz. Aktywacja ustawień fotela sterownikiem nożnym.

Fotel do badań i zabiegów 114.7000.1 
Z funkcją pamięci, dodatkowy sterownik ręczny do zapisywania w pamięci i ustawienia
8 zapamiętanych pozycji. Elektryczne ustawienie pozycji Trendelenburga i
regulacja podnóżków, oparcie połączone z siedziskiem pod stałym kątem (45°),
wysokość siedziska regulowana za pomocą pozycji Trendelenburga od 575 mm do
1320 mm. Aktywacja ustawień fotela i funkcji pamięci przy pomocy nożnego i ręcznego
panelu sterującego. Podnóżki ze zintegrowanym, malowanym proszkowo uchwytem,
wraz z 1 parą powłoczek ochronnych 101.4800.1. 2 zintegrowane gniazda zasilające
zgodnie z EN 60601-1, jedno z nich obsługiwane za pomocą sterownika ręcznego.  

Pozycja Trendelenburga
114.4950.1 do 114.7000.1

Elektryczna regulacja podnóżków
114.7000.1

Wyposażenie seryjne:
Wyściełane ergonomicznie oparcie i
podgłówek, wysuwana i odchylana
plastikowa miska, pojemnik na rolki
papieru o szerokości do 400 mm,
sterownik nożny, płyta podłogowa z 4
śrubami niwelacyjnymi, osłony z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnoszarym,
kolumna i rama malowane proszkowo
zgodnie z kartą kolorów. Obicie zgodnie
z kartą kolorów.
Kabel przyłączowy 3 m z wtyczką sieciową,
Przyłącze: 230 V, 50 Hz, maks. 0,3 kW.

Wersje specyficzne do poszczególnych 
krajów dostępne na życzenie.
Waga netto: ok. 130 kg 
(114.5000.1 i 114.6000.1)
Waga netto: ok. 94 kg 
(114.4950.1 i 114.5950.1)
Waga netto: ok. 135 kg
(114.7000.1)
Bezpieczne obciążenie robocze: 180 kg

Powłoka lakiernicza:
Wysokiej jakości lakier proszkowy.
Lakierowana na wysoki połysk powierzchnia,
bardzo odporna na uderzenia
i zadrapania. Łatwa do czyszczenia,
odporna na działanie środków
dezynfekcyjnych i zmiany warunków
otoczenia. Kolory dostępne bez dopłaty
zgodnie z kartą kolorów firmy Schmitz.
Inne odcienie kolorów zgodnie z
kartą RAL za dodatkową opłatą.
Nr modelu 100.0510.0

Tapicerka:
Pianka na płycie nośnej, z wysokiej jakości,
wytrzymałym pokryciem ze sztucznej skóry.
Kolory dostępne bez dopłaty zgodnie z
kartą kolorów (w wersji classic i comfort).

Wskazówka dotycząca 
zamówienia:
Przy zamawianiu fotela serii arco
należy podać następujące dane:
Kolor obicia: patrz paleta kolorów,
Lakier proszkowy kolumny i ramy:
patrz paleta kolorów.

Prosty kształt profilu siedziska dla wygodnej
i prawidłowej pozycji do badania.

Zintegrowane gniazda zasilające
(tylko przy 114.7000.1.)

Funkcje regulacji fotela
i wymiary

Płyta podłogowa 960 x 565 mm
Szerokość leża 565 mm (obszar siedziska) 
do 695 mm (obszar oparcia)

Podnóżki
opuszczane do
200 mm nad
podłogą, oraz
nawet do 95 mm
nad podłogą przy
pochyleniu
siedziska – 3°

635 mm (0°)*

575 mm (-3°)*

95 mm

* w połączeniu z mobilnością 101.0223.0 + 75 mm.
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych i zmiany wymiarów.

+52°

1320 mm*

-7°
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1
Powłoczka ochronna z folii PCV 101.4820.0
na poduszkę siedziska.

2
Rolka papieru 100.1760.0
szerokości 400 mm, do zintegrowanego pojemnika
ze zdejmowaną poduszką oparcia.

3
Podpórka na nogi dla lekarza 101.4700.0

4 
Mobilność 101.0223.0
do modeli 114.4950.1, 114.5000.1 i 114.7000.1
4 podwójne kółka Ø 75 mm, blokowane i
przewodzące elektrycznie
(możliwość późniejszego doposażenia). 

Wskazówka:
Nie wolno stosować do transportu 
pacjentów!

5
Uchwyt kolposkopu 101.4210.0
do systemów Leisegang, Leica, Kaps i Zeiss,
montowany z prawej lub lewej strony. Do systemów
Kaps i Zeiss, należy zamówić u producenta kolposkopu
rurkę przyłączową z zaciskiem mocującym!
(bez kolposkopu)
(nie można stosować w połączeniu z mobilnością 
101.0223.0.)

6
Pokrycie ze sztucznej skóry (para) 
101.4850.0
do zintegrowanych uchwytów, z suwakiem,
zgodnie z kartą kolorów.

Pokrycie ze sztucznej skóry (para) 
101.4860.0
do uchwytów przy 101.4580.0, z suwakiem,
zgodnie z kartą kolorów.

7
Podgłówek 101.3730.0
mocowany na rzep,
pokryty sztuczną skórą zgodnie z kartą kolorów.

8
Pokrycia ochronne (para) 101.4800.1
z przezroczystego tworzywa sztucznego,
do wsporników pod stopy.

Miska 101.3850.0
(dopłata) ze stali nierdzewnej 18/10,
350 x 325 x 65 mm.
(Bez ilustracji)

Miska 101.3860.0
Jak wyżej, ale dla modelu 114.7000.1
(Bez ilustracji)

7 8

3

2

1

5

6

arco M
Akcesoria

114.5000.1 z 101.4210.0 (bez kolposkopu)

4



1

27

114.4950.1 z 101.2310.0, 101.1360.010

9 114.4950.1 z 101.4580.0

114.4950.1 z101.1360.0, 101.1670.0, 101.2270.0

Modele arco 114.4950.1 do 114.6000.1 
mogą być wyposażone również w różne 
systemy wsporników nóg firmy Schmitz:

9
Wspornik podudzia typu Göpel ze
zintegrowanymi uchwytami (para) 
101.4580.0

10
Ergo-Steps (para) 101.2310.0 
System wsporników nóg z przestawnymi zagłębieniami 
dla stóp/łydek, szare tworzywo sztuczne, odchylane 
na bok, zintegrowane uchwyty, rura okrągła w kolorze 
fotela, elementy mocujące ze stali nierdzewnej 18/10, 
do montażu na szynach bocznych.
(wymaga 101.1360.0.)

11
Wspornik podudzia typu Göpel (sztuka) 
101.2270.0 
wyściółka z pianki poliuretanowej srebrnoszara,
z paskiem do mocowania, drążek ze stali nierdzewnej
18/10, bez zacisku mocującego.
(wymaga 101.1360.0 i 101.1670.0.)

Szyny boczne (para) 101.1360.0
mocowane do siedziska, ze stali nierdzewnej
25 x 10 mm, długości 290 mm, wraz z płytą
mocującą do ramy rurowej.

Zacisk mocujący (sztuka) 101.1670.0 
obrotowy, ze stali nierdzewnej 18/10, do montażu na 
szynach bocznych.

Uchwyt (sztuka) 101.1580.0 
wyściółka z pianki poliuretanowej srebrnoszara,
do montażu na szynie bocznej 101.1360.0. 
(Uwzględniać tylko przy zastosowaniu wspornika
podudzi 101.2270.0!)

12
Szyna boczna (sztuka) 101.1400.0
do siedziska, ze stali chromoniklowej 25 x 10 mm, 
długości 150 mm, montowana na ramie rurowej.

12

11
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arco
fotel do badań i zabiegów proktologicznych

l Eleganckie wzornictwo,
    nowoczesna technologia
    i korzystny stosunek
    jakości do ceny

l Niska pozycja startowa
    ułatwiająca zajęcie miejsca

l  Elektrycznie opuszczane
     siedzisko

l  Bezpieczne położenie pacjentów
     przy opuszczonym siedzisku dzięki
     elektrycznej automatyce wyłączającej

l Elektryczna regulacja pozycji
    Trendelenburga i oparcia pleców

l Ergonomiczny system wsporników
    nóg i podnóżków ze zintegrowanymi
    podłokietnikami do wygodnej i
    prawidłowej pozycji badania

l Szeroka paleta dostępnych kolorów
    tapicerki i lakieru zgodnie z paletą
    kolorów firmy Schmitz

l Wiele możliwości wyposażenia
    dzięki bogatej ofercie akcesoriów

l Gładkie i zamknięte powierzchnie,
     ułatwiające utrzymanie czystości
     i higieny

Koncepcja sterowania fotelami 
arco 114.6600.1
l Podświetlany wyświetlacz graficzny
    prezentujący wszystkie funkcje fotela

l Elektroniczne funkcje kontrolne

l 1 dodatkowy, programowalny przycisk
    np. do włączania źródła zimnego
    światła przez zintegrowane gniazda
    zasilające

l Zapisywanie w pamięci i wyświetlenie
    8 zapamiętanych ustawień pozycji
    fotela (pozycja do badania/wybór
    lekarza)

l Delikatny start ruchów przy zmianie
    pozycji fotela

l Sterowanie przy pomocy nożnego i
    ręcznego panelu sterującego

Kolory na zdjęciu:
arco:
Powierzchnie malowane proszkowo: 
srebrny ciemny RAL 9007
Materace: czerwony karminowy 92
Elementy plastikowe: srebrno szary

Moduły:
Korpus: srebrny ciemny RAL 9007
Front: srebrny ciemny RAL 9007
Listwa czołowa: srebrna ciemna RAL 9007
Uchwyty półokrągłe: czerwień burgundzka RAL 3011
(kolor specjalny)
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Funkcje regulacji fotela oraz
systemy wsporników nóg

Niska pozycja startowa ułatwiająca zajęcie miejsca

Szeroka gama ustawień fotela od elektryczna
regulacji pozycji Trendelenburga do pozycji
szokowej

Optymalna pozycja do badań i zabiegów
dzięki elektrycznie opuszczanemu siedzisku.
Różne systemy wsporników nóg.
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arco M
na potrzeby proktologii

Fotel do badań i zabiegów
Nr modelu 114.6600.1
Elektryczna regulacja pozycji Trendelen-
burga, elektrycznie opuszczane siedzisko.
Bez systemu wsporników nóg. Funkcja
zapamiętywania z zapisywaniem w pamięci
8 ustawień pozycji fotela. Aktywacja
funkcji przestawiania i funkcji pamięci
przy pomocy nożnego i ręcznego panelu
sterującego.

Wyposażenie seryjne:
Ergonomicznie profilowana tapicerka
oparcia, podgłówka i siedziska, taca do
odkładania narzędzi ze zintegrowaną,
wysuwaną miską ze stali nierdzewnej
18/10, pojemnik na rolki papieru o
szerokości do 400 mm, 2 zintegrowane
gniazda zasilające zgodnie z EN 60601-1, 
jedno z nich przełączane za pomocą
sterownika ręcznego, sterownik nożny,
podstawa z 4 śrubami niwelacyjnymi,
osłony z tworzywa sztucznego w kolorze
srebrnoszarym, kolumna i rama malowane
proszkowo zgodnie z kartą kolorów.
Obicie zgodnie z kartą kolorów.
Kabel zasilający 3 m z wtyczką sieciową
Przyłącze: 230 V, 50 Hz, 0,3 kW
Waga netto: ok. 121 kg
Bezpieczne obciążenie robocze: 180 kg

Powłoka lakiernicza:
Wysokiej jakości lakier proszkowy.
Lakierowana na wysoki połysk powierzchnia,
bardzo odporna na uderzenia i zadrapania. 
Łatwa do czyszczenia, odporna na działanie 
środków dezynfekcyjnych i zmiany warunków
otoczenia. Kolory dostępne bez dopłaty
zgodnie z kartą kolorów firmy Schmitz.
Inne odcienie kolorów zgodnie
z kartą RAL za dodatkową opłatą
Nr modelu 100.0510.0.

Tapicerka:
Pianka na płycie nośnej, z wysokiej jakości, 
wytrzymałym pokryciem ze sztucznej skóry. 
Kolory dostępne bez dopłaty zgodnie z 
kartą kolorów (w wersji classic i comfort).

Wskazówka dotycząca 
zamówienia:
Przy zamawianiu fotela serii arco należy
podać następujące dane: Kolor obicia
(patrz paleta kolorów), lakier proszkowy
kolumny i ramy (patrz paleta kolorów).

Ważne:
Przy opuszczonym siedzisku ze względów
bezpieczeństwa fotel jest blokowany w
pozycji Trendelenburga!

Funkcje przestawiania
i wymiary

635 mm (0°)*

Płyta podłogowa 960 x 565 mm
Szerokość obicia 565 mm (obszar siedziska) 
do 695 mm (obszar oparcia)

* w połączeniu z mobilnością 101.0223.0 + 75 mm.
Zastrzega się zmiany konstrukcyjne i zmiany wymiarów.

575 mm (-3°)*

1350 mm*

+52°

1120 mm*

780 mm*

Elektryczna regulacja
pozycji Trendelenburga
i elektrycznie opuszczane siedzisko.

-7°
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Akcesoria 

10

2

1

5

8

1
Podnóżki (para) 101.4560.1
ze zintegrowanym, malowanym proszkowo
uchwytem, odchylane i blokowane. Zabezpieczenie
ochronne wsporników pod stopy z przezroczystego
tworzywa sztucznego.

2
Wsporniki podudzi typu Göpel (para) 
101.4580.0
ze zintegrowanym, malowanym proszkowo
uchwytem, wyściółka z pianki poliuretanowej
srebrnoszara, z pasami do mocowania,
drążek ze stali chromoniklowej 18/10.

3
Ergo-Steps (para) 101.4570.0
System wsporników nóg z przestawnymi
zagłębieniami dla stóp/łydek, szare tworzywo
sztuczne, odchylane na bok, zintegrowane
uchwyty, rura okrągła w kolorze fotela.

4
Pokrycie ze sztucznej skóry (para) 
101.4850.0
do uchwytów 101.4560.1 i 101.4570.0,  
z suwakiem, zgodnie z kartą kolorów.

5
Pokrycie ze sztucznej skóry (para) 
101.4860.0 
do uchwytów 101.4580.0,  
z suwakiem, zgodnie z kartą kolorów.
 
6
Mobilność 101.0223.0 
do modelu 114.6600.1
4 podwójne kółka Ø 75 mm,
blokowane i przewodzące elektrycznie.
(możliwość późniejszego doposażenia)

Wskazówka:
Nie wolno stosować do transportu 
pacjentów!

7
Podgłówek 101.3730.0
mocowany na rzep,
pokryty sztuczną skórą zgodnie z kartą kolorów.

8 
Pokrycia ochronne (para) 101.4800.1
z przezroczystego tworzywa sztucznego,
do wsporników pod stopy.

9 
Taca do odkładania ze zintegrowaną,
wyciąganą miską ze stali nierdzewnej 18/10
– wyposażenie seryjne –
Taca do odkładania narzędzi z uchwytem,
malowana proszkowo w kolorze fotela.
Do mocowania systemu zimnego światła.
Wymiar tacy 340 x 370 mm (szer. x dł.).
Bezpieczne obciążenie robocze 10 kg.
Miska 350 x 325 x 65 mm (szer x dł. x wys.).

10 
Rolka papieru 100.1760.0
szerokości 400 mm, do zintegrowanego pojemnika
ze zdejmowaną poduszką oparcia.

4

3

7

9

Zintegrowane gniazda zasilające
na wyposażeniu seryjnym

6
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conzentrum® 
system szafek modułowych
na potrzeby ginekologii

System modułowy conzentrum® powstał
na bazie naszych wieloletnich, specjalnych
doświadczeń w tej dziedzinie. Dlatego
gwarantuje on optymalne warunki pracy

i wysoki standard zabiegów ginekologicznych.
Starannie obrabiana stal najwyższej jakości,
doskonała powłoka lakieru proszkowego oraz
wiele praktycznych detali zapewniają dużą
trwałość i funkcjonalność.

Kolory:
System szafkowy - blat roboczy: ciemny antracyt 80
Korpus i cokół: szary alabaster RAL 0007500
Fronty: szary alabaster RAL 0007500
Uchwyty półokrągłe matowe chromowane
Fotel ginekologiczny: 
Materace: szary tytan 91
Powierzchnie malowane proszkowo: 
szary alabaster RAL 0007500
Elementy plastikowe: srebrno szary
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Wskazówka:
Fotele lekarskie i obrotowe taborety
znajdują się w naszym katalogu varimed
nr 70 na stronie 17.
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conzentrum®plus 
wersja do montażu na ścianie



2

35

Kolory na zdjęciu
Korpus i front: czysty biały RAL 9010
Uchwyty prostokątne: matowe chromowane
Blat: Corian Glacier White (biały) z RGB-LED
Fotel ginekologiczny: 
Materace: karaibski niebieski 82
Powierzchnie malowane proszkowo:  
czysty biały RAL 9010
Elementy plastikowe: srebrno szary
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conzentrum® 
conzentrum®plus

1

2

4 5

3

4

4

5

5

1
Zestaw Schmitz
Zestaw zabiegowy, swobodna regulacja w
płaszczyźnie pionowej i poziomej.

2
Półokrągły lub prostokątny uchwyt.

3
Łatwe wyjmowanie szuflad bez użycia narzędzi.

4
Szeroki wybór blatów, umywalek i armatury do
wyboru.

5
Różnokolorowe podświetlenie LED blatów roboczych.
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11

10

8

7

96

6
Podnoszona klapa zakrywająca wysuwaną szufladę.

7
Elektryczne otwieranie szuflady na odpady przez
naciśnięcie panelu czołowego.

8
Mechaniczne zamykanie.

9
Łatwe zdejmowanie frontów szuflad ułatwiające
czyszczenie.

10
Szuflady z automatycznym domykaniem i tłumikami
Airmatic. Zabudowane prowadnice szuflad.
Możliwość całkowitego wyciągania w celu 
optymalnego wykorzystania i dla zachowania higieny.

11
Wbudowana płyta grzejna do podgrzewania
wzierników. Regulacja temperatury i kontrola na
wyświetlaczu, maks. temperatura 40 °C / 104 °F.
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conzentrum® C
Szafki stojące z cokołem
Szerokość 450 mm

Nr modelu Opis 

414.0010.0 Szafka zabiegowa 
4 szuflady typu 4 B
3 szuflady typu 4 D

414.0020.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 4 B
4 szuflady typu 4 D

414.0030.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 4 B
2 szuflady typu 4 D
1 szuflada typu 4 G

414.0040.0 Szafka materiałowa 
5 szuflad typu 4 D

414.0050.0 Szafka materiałowa 
3 szuflady typu 4 D
1 szuflada typu 4 G

414.0080.0 Szafka materiałowa 
Zawiasy drzwiowe z prawej strony,
1 plastikowy wkład 400.0403.0

Standardowa wysokość 900 mm,
wraz z cokołem 95 mm i blatem 30 mm,
Standardowa głębokość 460 mm,
szerokość blatu roboczego 480 mm
Wszystkie szafki nie zawierają blatów 
roboczych.



2

39

Nr modelu Opis 

414.0090.0 Szafka materiałowa 
Zawiasy drzwiowe z lewej strony,
1 plastikowy wkład 400.0403.0

414.0140.0 Szafka narożna umywalkowa 
Ścianki boczne i ścianka tylna wycięte dla instalacji sanitarnej, u góry stała płyta czołowa wysokości
300 mm, na dole szuflada na odpadki z 20-litrowym pojemnikiem z tworzywa sztucznego i mechanizmem
otwierającym przez naciśnięcie, panel przedni szuflady wysokości 450 mm.
(Tylko do kombinacji narożnikowej, należy uwzględnić dodatkowo boczny panel ze str. 40.)
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conzentrum® C
Szafki stojące z cokołem
Szerokość 600 mm

Nr modelu Opis 

416.1010.0 Szafka zabiegowa 
4 szuflady typu 6 B
3 szuflady typu 6 D

416.1020.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 6 B
4 szuflady typu 6 D
Możliwość instalacji podgrzewania 400.0402.0 
(opcja dodatkowa) w obydwu górnych 
szufladach typu 6 D.

416.1030.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 6 B
2 szuflady typu 6 D
1 szuflada typu 6 G
Możliwość instalacji podgrzewania 400.0402.0 
(opcja dodatkowa) w szufladach typu 6 D.

416.1040.0 Szafka materiałowa 
5 szuflad typu 6 D
Możliwość instalacji podgrzewania 400.0402.0 
(opcja dodatkowa) w obydwu górnych 
szufladach typu 6 D.

416.1050.0 Szafka materiałowa 
3 szuflady typu 6 D
1 szuflada typu 6 G
Możliwość instalacji podgrzewania 400.0402.0 
(opcja dodatkowa) w obydwu górnych 
szufladach typu 6 D.

416.1060.0 Szafka uniwersalna 
2 szuflady typu 6 B
1 szuflada typu 6 D
1 szuflada na odpadki z 2 plastikowymi pojemnikami 20-litrowymi i mechanizmem
otwierającym przez naciśnięcie, panel przedni szuflady wysokości 450 mm.

Standardowa wysokość 900 mm,
wraz z cokołem 95 mm i blatem 30 mm,
Standardowa głębokość 460 mm,
szerokość blatu roboczego 480 mm
Wszystkie szafki nie zawierają blatów 
roboczych.
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Nr modelu Opis 

416.0110.0 Szafka na narzędzia  
Wymiary 625 x 910 x 530 mm (szer. x wys. x głęb.),

                                                        mobilna, 4 podwójne rolki Ø 50 mm, przewodzące elektrycznie,
Plastikowa pokrywa podwozia z tworzywa ABS*, kolor srebrnoszary,
u góry wsuwana klapa wysokości 300 mm, za nią 1 szuflada
[wymiar użytkowy 500 x 380 x 240 mm (szer. x głęb. x wys.)]
i 1 listwa zasilająca, na dole 3 szuflady typu 6 D.

 Podgrzewanie szuflad nie jest możliwe!

416.0120.0 Szafka zabiegowa  
 Wymiary 625 x 1060 x 530 mm (szer. x wys. x głęb.),
 mobilna, 4 podwójne rolki Ø 50 mm, przewodzące elektrycznie,
 Plastikowa pokrywa podwozia z tworzywa ABS*, kolor srebrnoszary, 
 nakładka plastikowa z ABS*, kolor srebrnoszary, z zestawem zabiegowym 
 na narzędzia, leki, materiały jednorazowego użytku itp.,
 5 szuflad typu 6 D.
 Podgrzewanie możliwe w obydwu górnych szufladach typu 6 D,
 należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0.

*ABS = tworzywo (poli)akrylonitryl-co-butadien-co-styren

Szafki z cokołem, szerokość 600 mm
Szafki zabiegowe i na narzędzia, mobilne,
szerokość 600 mm

416.1070.0 Szafka na narzędzia 
u góry wsuwana klapa wysokości 300 mm, za nią 1 szuflada
[wymiar użytkowy 500 x 380 x 240 mm (szer. x głęb. x wys.)]
i 1 listwa zasilająca z 3 gniazdami typu F na dole 3 szuflady typu 6 D.
Podgrzewanie możliwe w górnej szufladzie typu 6 D, należy 
uwzględnić nr modelu 400.0402.0 (opcja dodatkowa).

416.1100.0 Szafka umywalkowa 
Tylna ścianka otwarta dla instalacji sanitarnej, u góry stała płyta czołowa wysokości 300 mm,
na dole szuflada na odpadki z 2 plastikowymi pojemnikami, 20 l + 8-litrowym i z mechanizmem
otwierającym przez naciśnięcie, panel przedni szuflady wysokości 450 mm.

416.1130.0 Szafka zaopatrzeniowa i na odpady 
2 szuflady typu 6 D,
1 szuflada na odpady,
elektryczne otwieranie przez naciśnięcie panelu czołowego, zamykanie mechaniczne,
z wyjmowanym, 12-litrowym pojemnikiem ze stali CNS (na 5 litrów płynu).
Wkład z sitem z tworzywa sztucznego mieszczący ok. 15 wzierników i 8 litrowy plastikowy
pojemnik na odpady, panel przedni szuflady wysokości 450 mm.
Podgrzewanie możliwe w górnej szufladzie typu 6 D, należy uwzględnić nr modelu 
400.0402.0 (opcja dodatkowa).
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conzentrum® C
Osprzęt do szafek z cokołem

Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0101.0 Blat 
28 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0104.0 Blat 
16 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0102.0 Blat 
28 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0105.0 Blat 
30 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0103.0 Blat 
16 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0106.0 Blat 
30 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0110.0 Blat 
do szafki narożnej
28 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0113.0 Blat  
do szafki narożnej
16 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0120.0 Łącznik blatów 
 wraz z cięciem i elementami
 mocującymi

400.0111.0 Blat  
do szafki narożnej
28 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0114.0 Blat  
do szafki narożnej
30 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0116.0 Blat Corian®  
 12 lub 30 mm grubości,
 bez umywalki lub z umywalką
 Ø 325 mm.

Kolory:
 Glacier White (biały),
 Dusk (szary, jasny) lub
 Midnight (ciemny)

400.0112.0 Blat  
do szafki narożnej
16 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0115.0 Blat 
do szafki narożnej
30 mm grubości,
do 900 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0125.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

28 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem czołowym,
do montażu między dwoma korpusami
szafek, wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0126.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

28 mm grubości, do 900 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma szafkami, wraz z dwoma
kątownikami i przepustem
kablowym.
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0127.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

15 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek,
wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0128.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy
 15 mm grubości, do 900 mm
 szerokości, wraz z panelem
 czołowym, do montażu między
 dwoma korpusami szafek,
 wraz z dwoma kątownikami
 i przepustem kablowym.
 Kolor SolidColor:
 jasnoszary 90 lub bazalt 95
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Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0129.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

30 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek,
wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.

 Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0130.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

30 mm grubości, do 900 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek,
wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.

 Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0135.0 Dolne zaślepienie 
z cokołem, do blatu do pisania
i mikroskopowego,
16 mm grubości,
510 mm wysokości.

 Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0136.0 Dolne zaślepienie 
z cokołem, do blatu do pisania
i mikroskopowego,
16 mm grubości,
510 mm wysokości, z cokołem.

 Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0150.0 Listwa przyblatowa 
 Top-Line

ok. 15 x 15 mm,
długość 2500 lub 5000 mm,
powierzchnia aluminiowa,
optyka stali szlachetnej lub biała,
docinanie na miejscu podczas
montażu

400.0201.0 Okrągła umywalka
 ceramiczna podblatowa

Kolor biały, wewnątrz Ø 400 mm,
bez przelewu, odpływ Ø 50 mm, z półką
na armaturę. Otwór na kran Ø 35 mm z
lewej strony, z prawej strony otwór dla
dozownika mydła Ø 30 mm nie przebity.
montażem. Uwaga: Umywalka dostępna   

 wyłącznie do szafek narożnych 
conzentrum®. Nie można stosować
w szafkach systemu conzentrum® plus!

400.0140.0 Otwór na przepust
                        kablowy Ø 80 mm

Pozycja z lewej lub prawej
strony blatu do pisania

400.0151.0 Zestaw kształtek
 Top-Line

Kolor czarny
(po 2 lewe i prawe nakładki
końcowe, 2 narożniki zewnętrzne,
2 narożniki wewnętrzne 135°,
3 narożniki wewnętrzne 90°)

400.0210.0 Zawór trzpieniowy 
nie zamykany Ø 50 mm , do  

 okrągłej umywalki ceramicznej  
 400.0201.0

400.0141.0 Przepust kablowy 
 Ø 80 mm

Metal matowo chromowany

400.0160.0 Listwa oświetleniowa 
 RGB – LED 50 x 14 mm

z wysokiej jakości białego opalo- 
 wego akrylu, wyposażenie RGB  
 (różne odcienie) Listwa oświetle- 
 niowa RGB-LED montowana pod  
 przednią krawędzią blatu 

roboczego. Dostawa wraz z  
 zasilaczem, sterownikiem, kablem 

i złączem wtykowym.

400.0202.0 Okrągła umywalka
 ceramiczna podwieszana

Kolor biały, wewnątrz Ø 375 mm,
bez przelewu, odpływ Ø 80 mm,
bez półki na armaturę.

400.0211.0 Zawór trzpieniowy 
nie zamykany Ø 80 mm, do  

 okrągłej umywalki ceramicznej  
 400.0202.0

400.0205.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa

chromowana,
do wysokiego ciśnienia

400.0203.0 Okrągła umywalka
 podblatowa ze stali
 szlachetnej

wewnątrz Ø 345 mm,
bez przelewu,
odpływ Ø 50 mm,
bez półki na armaturę.

400.0206.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa

chromowana,
do niskiego ciśnienia

400.0212.0 Zawór trzpieniowy  
nie zamykany Ø 50 mm , do  

 okrągłej umywalki ze stali 
nierdzewnej 400.0203.0

400.0207.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa z
 czujnikiem IR
 chromowana,
 do wysokiego ciśnienia
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Osprzęt do szafek z cokołem

Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0208.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa z
 czujnikiem IR

chromowana,
do niskiego ciśnienia

400.0304.0 Boczy panel przedłużający
z lewej lub prawej strony,
z cokołem, do 350 mm

400.0317.0 Zaślepka narożna
135 °, przylegająca do korpusu,
z cokołem

400.0301.0 Panel przedni
przylegający do korpusu z lewej
lub prawej strony, z cokołem,
do 350 mm

400.0305.0 Zaślepka narożna
135 °, przylegająca do czoła,
z cokołem

400.0318.0 Zaślepka narożna
90 °, przylegająca do korpusu,
z cokołem

400.0303.0 Panel przedni
przylegający do czoła z lewej
lub prawej strony, z cokołem,
do 350 mm

400.0306.0 Zaślepka narożna
 90 °, przylegająca do czoła,
 z cokołem

400.0314.0 Zaślepka narożna
do szafki narożnej prawej,
z cokołem

400.0315.0 Zaślepka narożna
do szafki narożnej lewej,
z cokołem

400.0311.0 Stojak
wysokości 720 mm,
do podparcia blatu roboczego,
malowany proszkowo w
kolorze korpusu

400.0307.0 Kątownik
do podparcia blatu do pisania
i mikroskopowego, malowany
proszkowo w kolorze korpusu

400.0312.0 Stojak
wysokości 870 mm,
do podparcia blatu
roboczego, malowany
proszkowo w kolorze
korpusu

400.0308.0 Uchwyt
do mocowania blatów roboczych
do ściany, malowana proszkowo
w kolorze korpusu

400.0401.0 Zestaw Schmitz
swobodna regulacja w
płaszczyźnie pionowej i poziomej,
mocowany z lewej lub prawej
strony szafki, górna część z
tworzywa ABS*, kolor srebrnoszary,
z 1 półką z wkładem ze stali CNS,
3 szklane szalki z pokrywkami i
4 wysokie pojemniki ze stali CNS,
na instrumenty i lekarstwa,
materiał jednorazowy itp. Wersja
dostępna tylko w połączeniu z
szafkami conzentrum.
Uwaga:
Niedostępne dla szafek mobilnych.
(Zagrożenie przewróceniem)

*ABS = tworzywo (poli)akrylonitryl-co-butadien-co-styren
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Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0404.0 Wkładka silikonowa
 na półkę

380 x 200 mm (dł. x szer.),
do zestawu Schmitz 400.0401.0

401.0450.0 Pokrywa
325 x 265 mm,
ze stali CNS, do przykrywania
12-litrowego pojemnika ze stali
CNS podczas transportu.

400.0502.0 Wkład do szuflady
350 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 4 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

400.0402.0 Podgrzewanie
CE/93/42/EEC

do szuflady typu 6 D.
Regulacja temperatury i
kontrola na wyświetlaczu, maks.
temperatura 40 °C / 104 °F, do 
instrumentów (np. wzierników). 
Napięcie zasilania 100 - 240 V,
50/60 Hz, średni pobór mocy
20 watów, kabel z wtyczką,
długości ok. 5 m.

401.0451.0 Pokrywa
297 x 204 mm, z tworzywa
sztucznego, do przykrywania
18- lub 20-litrowego plastikowego
pojemnika podczas transportu.

400.0503.0 Wkład do szuflady
350 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 4 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

400.0403.0 Plastykowa wkładka
 na spód szafki

do modeli szafek 414.0080.0 i  
 414.0090.0 o szerokości 450 mm

400.0501.0 Wkład do szuflady
350 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 4 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0504.0 Wkład do szuflady
350 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 4 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0505.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0508.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

400.0506.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0507.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

** SAN = Poli(styren-co-akrylonitryl)
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Szafki stojące z cokołem
opis modeli i materiałów

Wymiary
Szerokość korpusu: 450/600 mm
Głębokość korpusu z frontem: 460 mm
Wysokość korpusu bez cokołu: 775 mm
Wysokość korpusu z cokołem: 870 mm

Korpus szafki
Samonośna konstrukcja z elektrolitycznie
cynkowanej i fosforanowanej blachy
stalowej, o budowie warstwowej,
wykonanie dwuścienne, tylna ścianka
jednościenna, z izolacją akustyczną i
cieplną, wysoka sztywność, gładkie
powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz.

Cokół
z elektrolitycznie cynkowanej i
fosforanowanej blachy stalowej,
wyposażony w 4 nóżki niwelacyjne do
skompensowania nierówności podłogi.

Panele czołowe szuflad
Wymienne panele czołowe z 
elektrolitycznie cynkowanej i 
fosforanowanej blachy stalowej, z 
zaokrąglonymi narożnikami i brzegami, z 
izolacją akustyczną i cieplną, z silikonową
uszczelką dookoła.

Szuflady
Skrzynka szuflady wykonana całkowicie
z elektrolitycznie cynkowanej i
fosforanowanej blachy stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
srebrnym aluminiowym RAL 9006.
Kryte, ciche szyny szuflad z możliwością
całkowitego wyciągania, automatyka
wciągająca i tłumiki Airmatic, duża siła
utrzymująca, wyjmowanie szuflady bez
użycia narzędzi. Bezpieczne obciążenie
robocze: 20 kg.

Wewnętrzne wymiary szuflad
(wymiary użytkowe szer. x wys. x gł.):
Typ 4 B 354 x 51 x 381 mm
Typ 4 D 354 x 126 x 381 mm
Typ 4 G 354 x 276 x 381 mm
Typ 6 B 504 x 51 x 381 mm
Typ 6 D 504 x 126 x 381 mm
Typ 6 G 504 x 276 x 381 mm

Uchwyty
zaokrąglony lub prostokątny uchwyt
z cynkowego odlewu ciśnieniowego,
odstęp otworów 192 mm. Powierzchnia
odporna na działanie chemikaliów, łatwa
do czyszczenia i dezynfekcji. Uchwyty
matowo chromowane lub malowane
proszkowym lakierem poliestrowym, albo
indywidualnie zgodnie z kartą kolorów.

Blat Select
Wysokiej jakości płyta wiórowa o
grubości 28 mm E 1, powierzchnia i
brzegi boczne oraz przedni laminowane
HPL 0,7 mm, przednia krawędź prosta.
Spód i krawędź tylna zabezpieczone
powłoką wodoodporną. Maksymalna
długość blatu 4100 mm. Powierzchnia
odporna na rozcieńczone substancje
alkaliczne. Kolor blatu do wyboru:
biały 65, manhattan 75 lub antracytowy
ciemny 80

Blat SolidColor
Wysokiej jakości płyta wiórowa o
grubości 16 lub 30 mm E 1, powierzchnia,
spód i brzegi boczne oraz przedni
pokryte barwionym w masie laminatem
SolidColor 1,2 mm, przednia krawędź
prosta. Krawędź tylna zabezpieczone
powłoką wodoodporną. Maksymalna
długość blatu 4100 mm. Powierzchnia
odporna na rozcieńczone substancje
alkaliczne. Kolor blatu do wyboru:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

Blat Corian®

12 lub 30 mm grubości, bez umywalki
lub z umywalką Ø 325 mm. Kolor blatu
do wyboru: Glacier White (biały), Dusk
(szary, jasny) lub Midnight (ciemny)

Umywalka
Podblatowe umywalki ceramiczne i ze
stali szlachetnej są sklejone bez szczeliny
i w sposób wodoszczelny z blatem.

Listwa oświetleniowa RGB – LED
50 x 14 mm (szer. x wys.) Profil wykonany 
z wysokiej jakości białego, opalowego 
akrylu jest montowany pod przednim 
brzegiem blatu roboczego, w sposób lekko 
cofnięty od szafki. Fabrycznie tylny obszar 
blatu roboczego jest wypełniony na wyso-
kość listwy oświetleniowej. Listwa oświetle-
niowa jest zasilana niskim napięciem 12 
Volt. RGB – LED nadają się do kolorowego 
oświetlenia. Przy pomocy pilota zdalnego 
sterowania oprócz światła białego uzy-
skiwać można z kolorów czerwonego, 
zielonego i niebieskiego specjalne kolory 
światła.

Powłoka lakiernicza
Wysokiej jakości proszkowy lakier 
poliestrowy, powłoka z wysokim połyskiem, 
bardzo odporna na uderzenia i zadra-
pania, łatwa do czyszczenia, odporna 
na działanie środków dezynfekcyjnych i 
zmiany warunków otoczenia.

Standardowo korpusy szafek i cokoły
malowane są na kolor biały karpacki
RAL 9002, srebrny aluminiowy RAL 9006
lub srebrny ciemny RAL 9007.

Kolory specjalne dla korpusów szafek
zgodnie z paletą kolorów na stronie 70,
za dopłatą:
Korpus szafki, nr 400.0801.0
Cokół szafki, nr 400.0802.0

Dla paneli czołowych szuflad i uchwytów
bez dopłat odcienie zgodnie z paletą
kolorów na stronie 70.

Inne powłoki specjalne zgodnie z RAL,
na zapytanie.

Wskazówki dotyczące 
zamawiania
Składając zamówienie należy podać
następujące dane:

Typ blatu roboczego;
Blat Select: biały 65, manhattan 75 
lub
antracytowy ciemny 80 
lub 
blat SolidColor: jasnoszary 90 
lub 
bazalt 95 
lub 
blat Corian®: Glacier White (biały), 
Dusk (szary, jasny) 
lub 
Midnight (ciemny)

Korpus szafki:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(standardowe) lub zgodnie z paletą
kolorów za dopłatą

Fronty: zgodnie z paletą kolorów

Uchwyty półokrągłe: zgodnie z paletą
kolorów lub matowo chromowane

Uchwyty prostokątne: zgodnie z paletą
kolorów lub matowo chromowane

Cokół: RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(standardowe) lub zgodnie z paletą
kolorów za dopłatą
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conzentrum®plus C
Szafki wiszące, bez cokołu
Szerokość 600 mm

Nr modelu Opis 

416.2010.0 Szafka zabiegowa 
4 szuflady typu 6 B
2 szuflady typu 6 D

416.2020.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 6 B
3 szuflady typu 6 D
Podgrzewanie możliwe w górnej szufladzie typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0.

416.2030.0 Szafka zabiegowa 
2 szuflady typu 6 B
1 szuflada typu 6 D
1 szuflada typu 6 G
Podgrzewanie możliwe w szufladzie typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0

416.2040.0 Szafka materiałowa 
4 szuflady typu 6 D
Podgrzewanie możliwe w obydwu górnych szufladach typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0.

416.2050.0 Szafka materiałowa 
2 szuflady typu 6 D
1 szuflada typu 6 G
Podgrzewanie możliwe w obydwu szufladach typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0

416.2060.0 Szafka uniwersalna
1 szuflada typu 6 B
1 szuflada typu 6 D
1 szuflada na odpadki z 2 plastikowymi 20-litrowymi pojemnikami na odpady
i mechanizmem otwierającym przez naciśnięcie, panel przedni szuflady wysokości 375 mm.

Zalecana wysokość blatu roboczego 900 mm
wraz z blatem 30 mm,
standardowa głębokość 460 mm,
szerokość blatu roboczego 470 mm
Wszystkie szafki nie zawierają blatów 
roboczych.
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Nr modelu Opis 

416.2070.0 Szafka na narzędzia 
U góry wsuwana klapa wysokości 300 mm, za nią 1 szuflada [wymiar użytkowy 500 x 380 x 240 mm 
(szer. x gł. x wys.)] i 1 listwa zasilająca z 3 gniazdami typu F na dole 2 szuflady typu 6 D. 
Podgrzewanie możliwe w jednej z dwóch szuflad typu 6 D, należy uwzględnić nr modelu 400.0402.0

416.2100.0 Szafka umywalkowa 
Tylna ścianka otwarta dla instalacji sanitarnej, u góry stała płyta czołowa wysokości 225 mm,
na dole szuflada na odpadki zawierająca po 1 plastikowym pojemniku na odpadki 18 + 8 litrów,
z mechanizmem otwierającym przez naciśnięcie, panel przedni szuflady wysokości 375 mm.

416.2130.0 Szafka narzędziowa  
1 szuflada typu 6 B
1 szuflada typu 6 D
1 szuflada na zużyte narzędzia,
elektryczne otwierana przez naciśnięcie panelu, zamykana mechaniczne, z wyjmowanym, 12-litrowym
pojemnikiem ze stali CNS (na 5 litrów płynu), wkład z sitem z tworzywa sztucznego mieszczący ok.
15 wzierników i 8-litrowy plastikowy pojemnik na odpady, panel przedni szuflady wysokości 375 mm.
Możliwość instalacji podgrzewania w szufladzie typu 6 D (akcesoria dodatkowe), należy uwzględnić
nr modelu 400.0402.0

conzentrum®plus C
Szafki wiszące, bez cokołu
Szerokość 600 mm
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Osprzęt do
szafek wiszących, bez cokołu

Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0101.0 Blat
28 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor Select:
biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80

400.0116.0 Blat Corian® 
12 lub 30 mm grubości,
bez umywalki lub z umywalką
w takim samym kolorze
Ø 325 mm.
Kolory:
Glacier White (biały),
Dusk (szary, jasny) lub
Midnight (ciemny)

400.0103.0 Blat
16 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0125.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

28 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek, wraz z  

 dwoma kątownikami i przepustem  
 kablowym.

Kolor Select: biały 65, manhattan 
75 lub antracytowy ciemny 80

400.0105.0 Blat
30 mm grubości,
do 600 mm szerokości
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0127.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

15 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek,
wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0129.0 Blat do pisania
 i mikroskopowy

30 mm grubości, do 600 mm
szerokości, wraz z panelem
czołowym, do montażu między
dwoma korpusami szafek,
wraz z dwoma kątownikami
i przepustem kablowym.
Kolor SolidColor:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

400.0150.0 Listwa przyblatowa 
 Top-Line

ok. 15 x 15 mm, długość
2500 lub 5000 mm,
powierzchnia aluminiowa,
optyka stali szlachetnej lub biała,
docinanie na miejscu podczas
montażu

400.0211.0 Zawór trzpieniowy
nie zamykany Ø 80 mm, do  

 okrągłej umywalki ceramicznej  
 400.0202.0

400.0140.0 Otwór na przepust
 kablowy Ø 80 mm

Pozycja z lewej lub prawej
strony blatu do pisania

400.0151.0 Zestaw kształtek
 Top-Line

Kolor czarny (po 2 lewe i prawe
nakładki końcowe, 2 narożniki
zewnętrzne, 2 narożniki
wewnętrzne 135°, 3 narożniki
wewnętrzne 90°)

400.0141.0 Przepust kablowy 
 Ø 80 mm

Metal matowo chromowany

400.0160.0 Listwa oświetleniowa  
 RGB – LED 50 x 14 mm 

z wysokiej jakości białego opalo- 
 wego akrylu, wyposażenie RGB  
 (różne odcienie) Listwa oświetle- 
 niowa RGB-LED montowana pod  
 przednią krawędzią blatu robo-

czego. Dostawa wraz z zasila- 
 czem, sterownikiem, kablem i  
 złączem wtykowym.

400.0203.0 Okrągłą  umywalka
 podblatowa ze stali
 szlachetnej

wewnątrz Ø 345 mm,
bez przelewu,
odpływ Ø 50 mm,
bez półki na armaturę.

400.0202.0 Okrągłą umywalka
 ceramiczna podwieszana

Kolor biały, wewnątrz Ø 375 mm,
bez przelewu, odpływ Ø 80 mm,
bez półki na armaturę.

400.0212.0 Zawór trzpieniowy
 nie zamykany Ø 50 mm , do  
 okrągłej ze stali szlachetnej  
 400.0203.0
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conzentrum®plus C
Osprzęt do
szafek wiszących, bez cokołu

Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

400.0205.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa

chromowana,
do wysokiego ciśnienia

400.0206.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa  

chromowana,
do niskiego ciśnienia

400.0207.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa z
 czujnikiem IR
 chromowana,
 do wysokiego ciśnienia

400.0208.0 Bateria mieszająca
 jednouchwytowa z
 czujnikiem IR

chromowana,
do niskiego ciśnienia

400.0401.0 Zestaw Schmitz
swobodna regulacja w    

 płaszczyźnie pionowej i poziomej,  
 mocowany z lewej lub prawej  
     strony szafki, górna część z  
      tworzywa ABS*, kolor 

        srebrnoszary, z 1 półką z
        wkładem ze stali CNS,
3 szklane szalki z pokrywkami
i 4 wysokie pojemniki ze stali  

                              CNS,na instrumenty i lekarstwa,
materiał jednorazowy itp.
Wersja dostępna tylko w   

 połączeniu z szafkami conzentrum.

401.0450.0 Pokrywa
325 x 265 mm,
ze stali CNS, do przykrywania
12-litrowego pojemnika ze stali
CNS podczas transportu.

400.0307.0 Kątownik
 do podparcia blatu do pisania
 i mikroskopowego, malowany
 proszkowo w kolorze korpusu

400.0404.0 Wkładka silikonowa 
 na półkę
 380 x 200 mm (dł. x szer.),

do zestawu Schmitz 400.0401.0

401.0451.0 Pokrywa
297 x 204 mm,
z tworzywa sztucznego,
do przykrywania 18- lub
20-litrowego plastikowego
pojemnika podczas transportu.

400.0308.0 Uchwyt
do mocowania blatów roboczych
do ściany, malowana proszkowo
w kolorze korpusu

400.0402.0 Podgrzewanie
 CE/93/42/EEC

do szuflady typu 6 D.
Regulacja temperatury i
kontrola na wyświetlaczu,
maks. temperatura 40 °C / 104 °F,  

 do instrumentów (np. wzierników).  
 Napięcie zasilania 100 - 240 V,

50/60 Hz, średni pobór
mocy 20 watów, kabel z wtyczką,
długości ok. 5 m.

400.0505.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0506.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0507.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

400.0508.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

** SAN = Poli(styren-co-akrylonitryl)
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Szafki wiszące, bez cokołu
Opis modeli i materiałów

Wymiary
Szerokość korpusu:  600 mm
Głębokość korpusu z frontem:  460 mm
Wysokość korpusu:  650 mm

Korpus szafki
Samonośna konstrukcja z elektrolitycznie
cynkowanej i fosforanowanej blachy
stalowej, o budowie warstwowej,
wykonanie dwuścienne, tylna ścianka
jednościenna, z izolacją akustyczną i
cieplną, wysoka sztywność, gładkie
powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz.

Panele czołowe szuflad
Wymienne panele czołowe z elektro-
litycznie cynkowanej i fosforanowanej 
blachy stalowej, z zaokrąglonymi 
narożnikami i brzegami, z izolacją 
akustyczną i cieplną, z silikonową 
uszczelką dookoła.

Szuflady
Skrzynka szuflady wykonana całkowicie
z elektrolitycznie cynkowanej i
fosforanowanej blachy stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
srebrnym aluminiowym RAL 9006.
Kryte, ciche szyny szuflad z możliwością
całkowitego wyciągania, automatyczne
domykanie i system tłumienia Airmatic,
duża siła utrzymująca, wyjmowanie
szuflady bez użycia narzędzi.
Bezpieczne obciążenie robocze: 20 kg.

Wewnętrzne wymiary szuflad
(wymiary użytkowe szer. x wys. x gł.):
Typ 6 B 504 x 51 x 381 mm
Typ 6 D 504 x 126 x 381 mm
Typ 6 G 504 x 276 x 381 mm

Uchwyty szuflad
zaokrąglony lub prostokątny uchwyt
z cynkowego odlewu ciśnieniowego,
odstęp otworów 192 mm. Powierzchnia
odporna na działanie chemikaliów, łatwa
do czyszczenia i dezynfekcji. Uchwyty
matowo chromowane lub malowane
proszkowym lakierem poliestrowym, albo
indywidualnie zgodnie z kartą kolorów.

Blat roboczy Select
Wysokiej jakości płyta wiórowa o
grubości 28 mm E 1, powierzchnia i
brzegi boczne oraz przedni laminowane
HPL 0,7 mm, przednia krawędź prosta.
Spód i krawędź tylna zabezpieczone
powłoką wodoodporną. Maksymalna
długość blatu 4100 mm. Powierzchnia
odporna na rozcieńczone substancje
alkaliczne. Kolor blatu do wyboru:
biały 65, manhattan 75 lub antracytowy
ciemny 80

Blat SolidColor
Wysokiej jakości płyta wiórowa o
grubości 16 lub 30 mm E 1, powierzchnia,
spód i brzegi boczne oraz przedni
pokryte barwionym w masie laminatem
SolidColor 1,2 mm, przednia krawędź
prosta. Krawędź tylna zabezpieczone
powłoką wodoodporną. Maksymalna
długość blatu 4100 mm. Powierzchnia
odporna na rozcieńczone substancje
alkaliczne. Kolor blatu do wyboru:
jasnoszary 90 lub bazalt 95

Blat Corian®

12 lub 30 mm grubości, bez umywalki
lub z umywalką Ø 325 mm. Kolor blatu
do wyboru: Glacier White (biały), Dusk
(szary, jasny) lub Midnight (ciemny)

Umywalka
Podblatowe umywalki ceramiczne i ze
stali szlachetnej są sklejone bez szczeliny
i w sposób wodoszczelny z blatem.

Listwa oświetleniowa RGB – LED
50 x 14 mm (szer. x wys.)
Profil wykonany z wysokiej jakości
białego, opalowego akrylu jest montowany
pomiędzy przednim brzegiem blatu
roboczego a frontem szafki, w sposób
lekko cofnięty. Fabrycznie tylny obszar
blatu roboczego jest wypełniony na
wysokość listwy oświetleniowej.
Listwa oświetleniowa jest zasilana
niskim napięciem 12 Volt. Diody LED
RGB emitują kolorowe światło. Przy
pomocy pilota zdalnego sterowania
oprócz światła białego uzyskiwać można
z kolorów czerwonego, zielonego i
niebieskiego specjalne kolory światła.

Powłoka lakiernicza
Wysokiej jakości proszkowy lakier
poliestrowy, powłoka z wysokim
połyskiem, bardzo odporna na
uderzenia i zadrapania, łatwa do
czyszczenia, odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych i zmiany
warunków otoczenia.

Standardowe kolory korpusów szafek
biały karpacki RAL 9002 lub
srebrny aluminiowy RAL 9006 lub
srebrny ciemny RAL 9007.

Kolory specjalne dla korpusów szafek
zgodnie z paletą kolorów na stronie 70,
za dopłatą:
Korpus szafki, nr 400.0801.0

Dla paneli czołowych szuflad i uchwytów
bez dopłat odcienie zgodnie z paletą
kolorów na stronie 70.

Inne powłoki specjalne zgodnie z RAL,
na zapytanie.

Wskazówki dotyczące 
zamawiania
Należy podać następujące dane:

Typ blatu roboczego:
Blat Select: biały 65, manhattan 75 lub
antracytowy ciemny 80
lub
blat SolidColor: jasnoszary 90 lub
bazalt 95
lub
blat Corian®: Glacier White (biały),
Dusk (szary, jasny) lub Midnight (ciemny)

Korpus szafki:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(standardowo) lub zgodnie z paletą
kolorów za dopłatą

Fronty: zgodnie z paletą kolorów

Uchwyty półokrągłe:
zgodnie z paletą kolorów lub matowo
chromowane

Uchwyty prostokątne:
zgodnie z paletą kolorów lub matowo
chromowane
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Orbit
Mobilny system mebli modułowych
na potrzeby ginekologii i proktologii

Kolory na zdjęciu
Moduły:
Korpus: srebrny ciemny RAL 9007
Front: żółty sygnałowy RAL 1003
Listwa czołowa: żółty sygnałowy RAL 1003
Uchwyty prostokątne: matowe chromowane

Fotel ginekologiczny:
arco
Tapicerka złocista 86
Lakier srebrny ciemny RAL 9007
Elementy z tworzywa sztucznego srebrnoszare 
 
Obrotowy taboret 222.2810.0
Tapicerka złocista 86
Lakier srebrny ciemny RAL 9007
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Orbit
Mobilny system mebli modułowych
na potrzeby ginekologii i proktologii

Dzięki Orbit wszystko jest w
zasięgu ręki. 
Bo to modułowy system, który został opra-
cowany w ścisłej współpracy z ginekologa-
mi, z naciskiem na funkcjonalność, elastycz-
ność i efektywność.

Orbit jest mobilny:
10 niezależnych od siebie, mobilnych
modułów, które można zawsze dowolnie
ustawiać i przestawiać zgodnie z
aktualnymi potrzebami.

Start przy niewielkim nakładzie:
Już pojedynczy moduł zaopatrzeniowy
zaspokoi potrzeby Twojej praktyki.

Orbit rozwiązuje problem 
utylizacji
Specjalnie wyposażony moduł zapewnia
bezproblemowe usuwanie zużytych
instrumentów i zużytego materiału.

Możliwość rozbudowy i
dopasowania:
W każdej chwili możliwe jest uzupełnienie
i zmiana ustawienia modułów na stanowis-
ku pracy. Moduły można integrować
bez problemu nawet z już istniejącym
wyposażeniem.

Wszystko w zasięgu ręki:
Szybszy i bezpieczniejszy dostęp dzięki
przejrzystemu uporządkowaniu instru-
mentów i materiałów. Swobodne prze-
mieszczanie modułów zaopatrzeniowych i 
kontenerów na odpadki dzięki lekko
obracającym się, skrętnym kółkom.

Jakość od samego początku:
Orbit wykonany jest z wysokiej jakości 
blachy stalowej z tłumiącą dźwięki izolacją. 
Jest bardzo łatwy w czyszczeniu, malowany 
proszkowo na wysoki połysk,odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych, uderze-
nia i zadrapania oraz na promieniowania 
UV i zmiany warunków otoczenia.
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Kolory na zdjęciu
Moduły:
Korpus: srebrny ciemny RAL 9007
Front: jasnoniebieski RAL 2606030
Listwa czołowa: jasnoniebieski RAL 2606030
Uchwyty półokrągłe: szafirowy szary RAL 5003

Fotel ginekologiczny:
arco
Materace: karaibski niebieski 82
Powierzchnie malowane proszkowo: srebrny ciemny 
RAL 9007
Elementy plastikowe: srebrno-szary
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Orbit

1-3
Elektryczne otwieranie przez naciśnięcie panelu,
zamykanie mechaniczne, z wyjmowanym,
12-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej
(na 5 litrów płynu) i wkładem z sitem z tworzywa
sztucznego

4-5
Wbudowana płyta grzejna do podgrzewania
wzierników. 

Regulacja temperatury i kontrola na
wyświetlaczu, maks. temperatura 40 °C / 
104 °F.2

1 3

5

4 5
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6

11

7

10

13

8

9

6
Łatwe wyjmowanie szuflady bez użycia narzędzi.

7
Łatwe zdejmowanie frontów szuflad ułatwia
czyszczenie.

8
Szuflady z automatycznym domykaniem i tłumikami
Airmatic. Zabudowane prowadnice szuflad.
Możliwość całkowitego wyciągania w celu
optymalnego wykorzystania i dla zachowania
higieny.

12
Moduł na odpady 427.0010.0
Elektryczne otwieranie przy pomocy czujnika,
górna część zdejmowana, 20-litrowy, wyjmowany
pojemnik na odpadki.

13
Moduł na odpady427.0020.0
Otwieranie pokrywy za pomocą pedału nożnego,
z tłumikiem pokrywy, wyjmowany 12-litrowy
pojemnik z tworzywa sztucznego

12

9
Moduły zaopatrzeniowe mają blat z tworzywa
sztucznego z trójstronnie profilowaną krawędzią

10
4 podwójne antystatyczne kółka Ø 50 mm
ułatwiające przemieszczanie. Ochronny odbojnik
z tworzywa sztucznego wokół modułu.

11
Półokrągły lub prostokątny uchwyt.
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Kombinacja conzentrum® 
i Orbit na potrzeby
ginekologii i proktologii

Kolory na zdjęciu:
Korpusy i fronty: czysty biały RAL 9010 
Uchwyty prostokątne: matowe chromowane,
Blat: Corian Glacier White (biały) z RGB-LED
Fotel ginekologiczny:  
Materace: karaibski niebieski 82
Powierzchnie malowane proszkowo: 
czysty biały RAL 9010
Elementy plastikowe: srebrno szary
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Orbit C
Moduły zaopatrzeniowe i na odpady, mobilne

Nr modelu Opis 

426.0010.0 Moduł zaopatrzeniowy 
 Moduł zaopatrzeniowy
 Wymiary: 625 x 760 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
 2 szuflady typu 6 D, 1 szuflada typu 6 G.
 Podgrzewanie możliwe w obydwu szufladach typu 6 D
 należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

426.0020.0 Moduł zaopatrzeniowy 
 Wymiary: 625 x 760 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
 4 szuflady typu 6 D.
 Podgrzewanie możliwe w obydwu górnych szufladach typu 6 D,
 należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

426.0030.0 Moduł zaopatrzeniowy 
 Wymiary: 625 x 760 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
 2 szuflady typu 6 B, 1 szuflada typu 6 D,
 1 szuflada typu 6 G.
 Podgrzewanie możliwe w szufladzie typu 6 D,
 należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

426.0040.0 Moduł zaopatrzeniowy i na odpady 
Wymiary: 625 x 760 x 530 mm (szer. x wys. x gł.).
1 szuflada typu 6 B, 1 szuflada typu 6 D, 1 szuflada na zużyte narzędzia,
elektryczne otwieranie przez naciśnięcie panelu czołowego, zamykanie mechaniczne,
z wyjmowanym, 12-litrowym pojemnikiem ze stali nierdzewnej (na 5 litrów płynu),
wkład z sitem z tworzywa sztucznego mieszczący ok. 15 wzierników i 8-litrowy plastikowy pojemnik.
Podgrzewanie możliwe w szufladzie typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)
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Nr modelu Opis 

426.5020.0 Moduł zaopatrzeniowy 
 Wymiary: 625 x 995 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
 z plastikową nakładką z ABS*, kolor srebrnoszary,
 z zestawem zabiegowym na narzędzia, leki, materiały jednorazowego użytku itp.,
 4 szuflady typu 6 D.
 Podgrzewanie możliwe w obydwu górnych szufladach typu 6 D,
 należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

426.5030.0 Moduł zaopatrzeniowy 
Wymiary: 625 x 995 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
z plastikową nakładką z ABS*, kolor srebrnoszary,
z zestawem zabiegowym na narzędzia, leki, materiały jednorazowego użytku itp.,
2 szuflady typu 6 B, 1 szuflada typu 6 D, 1 szuflada typu 6 G.
Podgrzewanie możliwe w szufladzie typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

426.5040.0 Moduł zaopatrzeniowy i na odpady 
Wymiary: 625 x 995 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
z plastikową nakładką z ABS*, kolor srebrnoszary,
z zestawem zabiegowym na narzędzia, leki, materiały jednorazowego użytku itp.,
1 szuflada typu 6 B, 1 szuflada typu 6 D, 1 szuflada na zużyte narzędzia,
elektryczne otwieranie przez naciśnięcie panelu, zamykanie mechaniczne,
z wyjmowanym, 12-litrowym pojemnikiem ze stali CNS (na 5 litrów płynu) i wkładem z sitem z tworzywa
sztucznego, mieszczący ok. 15 wzierników i 8-litrowy plastikowy pojemnik na odpady , z pedałem centralnej 
blokady kół. Podgrzewanie możliwe w szufladzie typu 6 D, 
należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

427.0010.0 Moduł na odpady 
 Wymiary: 365 x 565 x 465 (szer. x wys. x gł.)
 obudowa z tworzywa ABS*, kolor srebrnoszary,
 pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor czarny, elektryczne otwieranie przy pomocy czujnika,
 górna część zdejmowana, 20-litrowy, wyjmowany pojemnik na odpadki.

427.0020.0 Moduł na odpady 
Wymiary: 220 x 425 x 410 mm (szer. x wys. x gł.),

 nie mobilny, pewnie stojący i niewywrotny z 4 nogami antypoślizgowymi,
pokrywa otwierana pedałem nożnym, z tłumikiem pokrywy,
wyjmowany 12-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego.
Obudowa z blachy stalowej, w srebrnym kolorze.

426.5010.0 Moduł zaopatrzeniowy 
Wymiary: 625 x 995 x 530 mm (szer. x wys. x gł.),
plastikowa nakładka z ABS*, kolor srebrnoszary,
z zestawem zabiegowym na narzędzia, leki, materiały jednorazowego użytku itp.,
2 szuflady typu 6 D, 1 szuflada typu 6 G.
Podgrzewanie możliwe w obydwu szufladach typu 6 D,
należy uwzględnić nr modelu 401.0401.0 (opcja dodatkowa)

*ABS = tworzywo (poli)akrylonitryl-co-butadien-co-styren
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Orbit C
Osprzęt do modułów zaopatrzeniowych i na odpady

Nr modelu Opis Nr modelu Opis Nr modelu Opis 

401.0401.0 Podgrzewanie
 CE/93/42/EEC

do szuflady typu 6 D.
Regulacja temperatury i
kontrola na wyświetlaczu, maks.
temperatura 40 °C / 104 °F, do  

 instrumentów (np. wzierników).  
 Napięcie zasilania 100 - 240 V,

50/60 Hz, średni pobór
mocy 20 watów, kabel z wtyczką,
długości ok. 5 m.

401.0460.0 Wkład z sitem
ze stali CNS z uchwytami
do noszenia, na 5 litrów płynu,
mieszczący ok. 15 wzierników,
do modułu na odpady 427.0010.0.

401.0450.0 Pokrywa
325 x 265 mm,
ze stali CNS, do przykrywania
12-litrowego pojemnika ze stali
CNS podczas transportu.

401.0461.0 Wkład z sitem
ze stali CNS z uchwytami
do noszenia, na 5 litrów płynu,
mieszczący ok. 15 wzierników,
do modułu na odpady 427.0020.0.

401.0451.0 Pokrywa
297 x 204 mm,
z tworzywa sztucznego,
do przykrywania 18- lub
20-litrowego plastikowego
pojemnika podczas transportu.

400.0505.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0506.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), dwurzędowy,
do szuflad typu 6 B, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
1 przegródka wzdłużna i
2 poprzeczne wykonane z
tworzywa SAN**.

400.0507.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 55 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

400.0508.0 Wkład do szuflady
498 x 376 x 35 mm
(szer. x gł. x wys.), trzyrzędowy,
do szuflad typu 6 D, w częściach,
rama z anodowanego aluminium,
2 przegródki wzdłużne wykonane
z tworzywa SAN**.

** SAN = Poli(styren-co-akrylonitryl)
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Moduł zaopatrzeniowe i na odpady
Opis modeli i materiałów

Korpus szafki
Samonośna konstrukcja z elektrolitycznie
cynkowanej i fosforanowanej blachy
stalowej, o budowie warstwowej,
wykonanie dwuścienne, tylna ścianka
jednościenna, z izolacją akustyczną
i cieplną, wysoka sztywność, gładkie
powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz.

Panele czołowe szuflad
Wymienne panele czołowe z elektroli-
tyczni cynkowanej i fosforanowanej blachy 
stalowej, z zaokrąglonymi narożnikami i 
brzegami, z izolacją akustyczną i cieplną, z 
silikonową uszczelką dookoła.

Szuflady
Skrzynka szuflady wykonana całkowicie
z elektrolitycznie cynkowanej i
fosforanowanej blachy stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
srebrnym aluminiowym RAL 9006.
Kryte, ciche szyny szuflad z możliwością
całkowitego wyciągania, automatyka
wciągająca i tłumiki Airmatic, duża siła
utrzymująca, wyjmowanie szuflady bez
użycia narzędzi. Bezpieczne obciążenie
robocze: 20 kg.

Wewnętrzne wymiary szuflad
(wymiary użytkowe szer. x wys. x gł.):
Typ 6 B 504 x 51 x 381 mm
Typ 6 D 504 x 126 x 381 mm
Typ 6 G 504 x 276 x 381 mm

Uchwyty
zaokrąglony lub prostokątny uchwyt
z cynkowego odlewu ciśnieniowego,
odstęp otworów 192 mm. Powierzchnia
odporna na działanie chemikaliów, łatwa
do czyszczenia i dezynfekcji. Uchwyty
matowo chromowane lub malowane
proszkowym lakierem poliestrowym lub
indywidualnie zgodnie z kartą kolorów.

Rolki
Moduły z 4 podwójnymi,
antystatycznymi, skrętnymi kółkami
Ø 50 mm. Pokrywa podwozia z
tworzywa ABS, kolor srebrnoszary.

Blat
Blat z tworzywa ABS pozbawiony
łączeń, kolor srebrnoszary, odporny
na zadrapania i działanie środków
dezynfekcyjnych, trójstronnie profilowana
krawędź, spód zabezpieczony powłoką
wodoodporną. 

Powłoka lakiernicza
Wysokiej jakości proszkowy lakier
poliestrowy, powłoka z wysokim
połyskiem, bardzo odporna na
uderzenia i zadrapania, łatwa do
czyszczenia, odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych i zmiany
warunków otoczenia.

Standardowe kolory korpusów szafek
biały karpacki RAL 9002 lub
srebrny aluminiowy RAL 9006 lub
srebrny ciemny RAL 9007.

Kolory specjalne dla korpusów szafek
zgodnie z paletą kolorów na stronie 70,
za dopłatą: Nr 401.0801.0.

Dla frontów szuflad i uchwytów
wszystkie kolory z palety kolorów
ze strony 70 dostępne są bez
dodatkowych opłat.

Inne powłoki specjalne zgodnie z RAL,
na zapytanie.

Wskazówki dotyczące 
zamawiania
Należy podać następujące dane:

Blaty robocze modułów: srebrnoszare

Korpus szafki:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(standardowo) lub zgodnie z paletą
kolorów za dopłatą

Fronty: zgodnie z paletą kolorów

Uchwyty: półokrągłe:
zgodnie z paletą kolorów lub matowo
chromowane

Uchwyty: prostokątne
zgodnie z paletą kolorów lub matowo
chromowane
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conzentrum® C
Przykłady planowania

 Nr modelu Opis 

1 szt.   400.0401.0 Zestaw Schmitz 
1 szt.  416.1130.0 Szafka zaopatrzeniowa i na odpady 
1 szt.   400.0402.0 Podgrzewanie 
1 szt.  400.0317.0 Zaślepka narożna 135° 
1 szt.    414.0140.0 Szafka umywalkowa 
1 szt.  400.0314.0 Zaślepka narożna 135° 
0,70 m  400.0125.0 Blat do pisania i mikroskopowy 
2 szt.  400.0140.0 Otwór na przepust kablowy 
2 szt.   400.0141.0 Przepust kablowy 
1 szt.  416.1070.0 Szafka na narzędzia 
1,20 m 400.0101.0 Blat Select 
1 szt.  400.0110.0 Blat 
1 szt. 400.0120.0 Łącznik płyt 
2 szt.  400.0307.0 Kątownik
1 szt. 400.0201.0 Okrągła umywalka ceramiczna podblatowa 
1 szt. 400.0210.0 Zawór trzpieniowy 
1 szt. 400.0205.0 Bateria mieszająca jednouchwytowa 
5 m 400.0150.0 Listwa przyblatowa
1 szt. 400.0151.0 Zestaw kształtek

Dla foteli z podłączeniem podłogowym przewody muszą mieć zasięg
(575 x 1,050 mm) zgodny z przestrzenią wymaganą dla fotela (obszar zakreskowany).
Fotel ginekologiczny może być ustawiony i przemieszczany w ramach tego obszaru.

*Całkowite wymiary fotela w pozycji do badania
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 Nr modelu Opis 

1 szt.  416.1130.0 Szafka zaopatrzeniowa i na odpady 
1 szt.  400.0402.0 Podgrzewanie 
0,70 m  400.0125.0 Blat do pisania i mikroskopowy 
2 szt. . 400.0140.0 Otwór na przepust kablowy 
2 szt.  400.0141.0 Przepust kablowy 
1 szt. 414.0030.0 Szafka zabiegowa 
1,05 m 400.0101.0 Blat Select 
2,50 m 400.0150.0 Listwa przyblatowa 
1 szt. 400.0151.0 Zestaw kształtek 
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conzentrum®

Wskazówki dotyczące planowania

Wersja narożna 135° z szafką
o szer. 450 mm i panelem narożnym 400.0317.0 lub 
400.0314.0 / 400.0315.0

Rozwiązanie narożne 135° z szafką
o szer. 600 mm i panelem narożnym, 400.0317.0 lub 
400.0314.0 / 400.0315.0

Wersja narożna 135° z szafką o szer. 450 mm
i panelem narożnym 400.0305.0

Wersja narożna 135° z szafką o szer. 600 mm
i panelem narożnym 400.0305.0

Wersja narożna 90° szeroka
i panelem narożnym 400.0306.0

Wersja narożna 90° szeroka
i panelem narożnym 400.0318.0
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conzentrum®plus C
Przykłady planowania

 Nr modelu  Opis 

1 szt. 416.2100.0 Szafka umywalkowa 
1 szt. 416.2020.0 Szafka zabiegowa 
1 szt.  416.2130.0 Szafka narzędziowa 
1 szt.  400.0402.0 Podgrzewanie 
1 szt. 416.2070.0 Szafka na narzędzia 
2,42 m 400.0116.0 Blat Corian® 12 mm grubości z 
  umywalką podblatową Ø 325 mm
1 szt. 400.0210.0 Zawór trzpieniowy 
1 szt. 400.0207.0 Bateria mieszająca jednouchwytowa z czujnikiem IR 
3,35 m 400.0160.0 Listwa oświetleniowa RGB – LED 
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Szczegóły montażowe

A = Podłączenie odpływu śr. 40
C = Dopływ wody zimnej, zawór kątowy 1/2

W = Dopływ ciepłej wody, zawór kątowy 1/2

E = Gniazdo (bryzgoszczelne)  

conzentrum® conzentrum®plus

Rozwiązania z małym przepływowem podgrzewaczem wody

Uwaga:
Są to jedynie przykłady! Nie bierzemy odpowiedzialności za różne warunki montażowe u klienta.
Instalacja może być dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel.
Muszą być przestrzegane stosowne regulacje bezpieczeństwa.
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Orbit
Przykłady projektowania

Dla foteli z podłączeniem podłogowym
przewody muszą mieć zasięg (960 x 565 mm)
zgodny z przestrzenią wymaganą dla fotela.
Fotel ginekologiczny może być ustawiony i
przemieszczany w ramach tego obszaru.
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Uchwyty dostępne również w wersji 
matowo chromowanej.

Istnieje możliwość kreowania 
wyposażenia w sposób całkowicie 
zgodny ze swym smakiem. Ponad 40 
naszych kolorów oraz wiele wariantów
kombinacji może zaspokoić każde 
życzenie.

Kolory stonowane czy radosne, kla-
syczne czy nowoczesne, eleganckie 
czy ekstrawaganckie – u nas na pewno 
szybko znajdziecie Państwo właściwy 
odcień.

Powłoki lakiernicze

biały karpacki RAL 9002

żółty kadmowy RAL 1009050*

zielony nefrytowy RAL 1808010*

czysty biały RAL 9010

Żółty sygnałowy RAL 1003

zielony jodłowy RAL 1703020*

szary alabastrowy RAL 0007500*

pomarańczowy RAL 0506060*

zielony limonkowy RAL 1008060*

szary jasny RAL 7035

kremowo-beżowy RAL 1015

zielony świerkowy RAL 1206050

szary antracytowy RAL 7016

beżowy saharyjski RAL 0607030*

turkusowy niebieski RAL 5018

czarny głęboki RAL 9005

brązowy miedziany RAL 8004

białoniebieski RAL 2408015*

srebrny aluminiowy RAL 9006

różowy ciemny RAL 3014

jasnoniebieski RAL 2606030*

srebrny ciemny RAL 9007

jasnoliliowy RAL 3108010*

szafirowy szary RAL 5003

* Odcienie RAL

Kolory lakieru, tapicerki,
tworzywa sztucznego i
blatów roboczych

Uchwyty dostępne

również w wersji 

matowo

chromowanej.

Wybór koloru może pozytywnie 
oddziaływać na pacjentów. Polecamy 
Państwu na przykład optymistyczny 
kolor żółty, uspokajający niebieski
lub odprężający zielony.

Chętnie Państwu doradzimy – prosimy 
o kontakt!
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Sztuczna skóra comfort Sztuczna skóra classic

zielony miętowy 80 biały 53

zielony mech 81 srebrnoszary 55szary granitowy 89

niebieski karaibski 82 ocean 52szary platynowy 90

niebieski atlantycki 83 czarny 57szary tytanowy 91

śnieżnobiały 84 czerwony karminowy 92

brązowy naturalny 93pergaminowy 85

select biały 65

złocisty 86

select manhattan 75

brązowy tabakowy 87

antracytowy ciemny 80

Polecamy:
Specjalny środek do 
czyszczenia
sztucznej skóry
Nr artykułu 2019878
Butelka 500 ml z rozpylaczem
(w opakowaniu 3 butelki)

* Odcienie RAL

srebrnoszary

SolidColor jasnoszary 90

SolidColor bazaltowy 95

Zestaw do czyszczenia 
tapicerki,
nr artykułu 2026973
Butelka 500 ml z rozpylaczem oraz 
szczotka

Szczegółowe informacje na temat
czyszczenia i dezynfekcji tapicerki 
znajdują się we właściwych instrukcjach 
obsługi.

Tworzywo sztuczne

Blaty

Na naszej stronie 
www.schmitz‐soehne.com
dostępny jest konfigurator ko-
lorów pozwalający sprawdzić 
możliwe kombinacje kolorów.



Stoły Operacyjne OPX 
do ambulatoriów oraz sal
operacyjnych. Wyjątkowa
elastyczność i niezawodność

DIAMOND
Klasa sama
w sobie

Akcesoria 
do stołów operacyjnych 
DIAMOND oraz  
OPX mobilis® 

STL 285, STS 282, STX 280 
System transportu pacjentów
dla oddziałów ratunkowych,
ambulatoriów oraz intensywnej 
terapii oraz RTG

varimed® 
Meble medyczne-
do gabinetów 
diagnostycznych
oraz zabiegowych

Partura® 
Łóżko porodowe firmy
Schmitz wygodny i
bezpieczny poród

varimed®  
Wózki funkcyjne – ekspert w
codziennej praktyce klinicznej

varimed®  
Meble do
Sal Operacyjnych
oraz gabinetow
zabiegowych

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, budowy, wymiarów i wykończenia swoich produktów bez uprzedzania. Wszystkie odpowiednie wymiary i wagi
są podawane jako dane przybliżone. Ze względów technicznych możliwe są drobne odchylenia w kolorach. Katalog Schmitz nr 75, 04.2015 PL

Posiadamy certyfikaty zgodnie 

z E N ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2003

+ AC:2009

Schmitz u. Söhne 
GmbH & Co. KG
P. O. Box 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Germany (adres pocztowy)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Germany (adres wizyty)
Fon +49 (0) 2377-84-0
Faks +49 (0) 2377-84-135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Służby techniczne, infolinia:
Fon +49 (0) 2377 84549
Faks +49 (0) 2377 84210
service@schmitz-soehne.de
Wszystkie wymienione
produkty łącznie z akcesoriami
oznakowane znakiem
jakości CE są zgodne
z wymaganiami dla wyrobów
medycznych na podstawie
dyrektywy Unii Europejskiej
93/42/EEC

Prosimy o zapoznanie się
z instrukcją obsługi!

    /schmitz.soehne

Schmitz na świecie:
Polska
MEDICOM Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Fon +48 (0) 32 271 76 66
Faks +48 (0) 32 273 22 19
firma@medicom.com.pl

Kompletny zakres produktów firmy Schmitz


