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Firma MW Medical sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu medycznego działającym 
na rynku polskim. Zdobyliśmy doświadczenie, które nas wyróżnia.

Jesteśmy przedstawicielem i autoryzowanym dystrybutorem największych światowych 
producentów sprzętu medycznego reprezentujących najwyższą jakość i najnowocześniejsze 
technologie. Do naszych partnerów należą między innymi: Malvestio S.p.A., Winncare, Medin.

Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażaniu: sal operacyjnych, oddziałów intensywnej 
terapii, oddziałów kardiologicznych, oddziałów noworodkowych oraz szpitalnych oddziałów 
ratunkowych, centrów symulacji w uczelniach medycznych w najwyższej klasy sprzęt i aparaturę 
medyczną. Dysponujemy zespołem ambitnych, dobrze wykształconych profesjonalistów, którzy 
zdobyli doświadczenie i doskonalą się w naszej firmie. Szczycimy się doświadczonym, własnym 
serwisem prowadzącym instalacje sprzętu, przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 
Posiadamy własną, profesjonalną bazę logistyczną. Ciągłe szkolenie i codzienna praca pozwala nam 
budować nowoczesną firmę, która sprosta wyzwaniom przyszłości.

Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy licząc na to, że sprzedawane przez nas produkty 
przyczynią się do podniesienia poziomu technicznego polskich szpitali, zapewnią pacjentom 
diagnostykę i opiekę na najwyższym poziomie a personelowi medycznemu komfort pracy 
i satysfakcję.
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ŁÓŻKO VIVO

Materac powietrzny jest pompowany przy pomocy 
sprężarki wbudowanej w szczycie od strony nóg, co 
ułatwia czyszczenie i zmniejsza całkowite wymiary 
instalacji doprowadzającej powietrze do materaca. 
Dzięki funkcji przechylania bocznego, możliwe jest 
programowanie leczenia rotacyjnego dla pacjentów z 
komplikacjami płucnymi. 

ŁÓŻKO VIVO

VIVO to łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej, 
o 4 ruchomych segmentach, z regulacją wysokości przy 
pomocy wysokowydajnych kolumn teleskopowych. Leże 
łóżka wyposażone jest w opatentowany, INNOWACYJNY 
SYSTEM PAS (zapobiegający ześlizgiwaniu się pacjenta), 
który KOMPENSUJE SPYCHANIE pacjenta w kierunku 
nóg łóżka. Szczyt po stronie nóg posiada zintegrowany, 
wielofunkcyjny ekran dotykowy do sterowania regulacją 
leża i systemem pompowania materaca powietrznego 
VI•MAT oraz systemem ważenia pacjentów VI•WEIGHT.

Dzięki dokładnym badaniom nad ergonomią, łóżko VIVO zostało 
zaprojektowane tak, aby ułatwić pracę personelu pielęgniarskiego i stworzyć 
wygodne i odpowiednio wyposażone “miejsce opieki” nad pacjentem.

Przechylanie na boki jest zaprogramowane tak, aby 
odbywało się przy optymalnej wysokości łóżka, co zapewnia 
wygodny dostęp w celu opieki nad pacjentem. Przechylanie 
na boki działa przy podniesionych barierkach bocznych, 
aczkolwiek możliwe jest wyłączenie takiego zabezpieczenia 
przy pomocy dotykowego panelu sterowniczego. 

Zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane po 
upływie ustalonego czasu. Przechylaniem na boki można 
sterować przy pomocy pedałów, co ułatwia operatorowi 
opiekę nad pacjentem. Pulpit sterowniczy umożliwia 
również programowanie funkcji terapii rotacyjnej.

Wszystkie elementy sterujące są rozmieszczone w sposób 
ergonomiczny i oznakowane w sposób intuicyjny ikonami 
łatwo zrozumiałymi zarówno dla personelu medycznego, 
jak i dla pacjenta.

Przechylanie leża na boki zwiększa ergonomię czynności wykonywanych przez personel medyczny, ponieważ pacjent może 
być ułożony na którejkolwiek stronie przy minimalnym wysiłku. Dzięki temu personel pielęgniarski może przeprowadzać 
czynności na pacjencie bez schylania się, zapobiegając urazom w miejscu pracy. Regulacja przechylenia bocznego może 
być sterowana z panelu dotykowego, przy pomocy przycisków sterujących wbudowanych w barierki boczne lub przy 
pomocy pedałów sterujących.
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Szeroki zakres przezroczystości radiologicznej do badań i stosowania 
najbardziej powszechnego sprzętu ramienia C. W opcji wyposażenie  
w uchwyt kasety rentgenowskiej do badań rentgenowskich klatki 
piersiowej, bez poruszania pacjenta i pod dowolnym kątem oparcia.
System czujników monitorujących obecność pacjenta na łóżku 
i możliwe wyjście pacjenta, ostrzegając personel pielęgniarski poprzez 
akustyczny i świetlny alarm.  Dzięki ekranowi dotykowemu po obu 
stronach łóżka możliwość  ustawienie żądanych parametrów.

DELTA 4 DELTA 4 STYLE
Wysokospecjalistyczna linia łóżek do oddziałów intensywnej terapii. 

Delta 4 oferuje pacjentom i personelowi medycznemu, 
najnowsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 
i profilaktyki oraz łatwość obsługi. Innowacyjna platforma 
materaca składa się z 4 ruchomych sekcji zapewniających 
ergonomiczne pozycjonowanie pacjenta.

Dostępne kolory:

Bianco cod: 810Giallo cod: 862Lilla Erica cod: 425 Arancione cod: 861Verde Erbetta
cod: 460

Blu Iris cod: 430 Blu Zaffiro cod: 484
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Podstawa dolna z rurek stalowych z proszkową powłoką epoksydową, 
z czterema kołami bliźniaczymi Ø 150 mm, z centralnym hamulcem. 
Leże z termoformowanego ABS, z mocowaną na stałe osłoną z HPL na 
przesuwnej sekcji nóg. Leże ma długość 158 cm i może być elektrycznie 
wydłużone do 198 cm. Szczyty z masywnego, kolorowego tworzywa 
sztucznego. Zdejmowane szczyty od strony głowy i nóg. Łóżko jest 
wyposażone w dodatkowy akumulator. Oparcie pleców wyposażone w 
dźwignie CPR po obu stronach łóżka. Segment nóg regulowany ręcznie, 
z dużą ilością pozycji ustalanych na zębatce; Regulacja segmentu nóg 
niezależna od stanu wydłużenia leża.

ŁÓŻECZKO PEDIATRYCZNE SMILE

ŁÓŻECZKO NOWORODKOWE MATRIS
Łóżeczko o konstrukcji wykonanej z polietylenu, z 
pionowo opuszczanymi, miękko wyłożonymi bokami 
z przezroczystego pleksiglasu, nietoksycznymi i 
niełamliwymi, zdejmowalnymi w celu czyszczenia.

Łóżko dziecięce elektryczne, 3-segmentowe, 
z regulacją wysokości przy pomocy dwóch 
kolumn z napędem silnikowym.

Kojec laminowany, z regulacją pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga, z otworami wentylacyjnymi od dołu 
i tabliczką na dane po obu stronach. Podstawa jezdna ze 
stali lakierowanej proszkowo i osłoną ABS na 4 podwójnych 
kółkach samonastawnych, odblokowywanych przy pomocy 
rączki zintegrowanej z konstrukcją, w celu automatycznego 
blokowania kół łóżeczka. 

BOTERO 

Regulacja wysokości za pomocą pompy gazowej poprzez uchwyty po stronie głowy i po stronie 
nóg, obsługiwanymi przez operatora i/lub matkę leżącą w swoim łóżku.

Łóżko elektryczne z 4-segmentowym leżem 
regulowanym w dwóch szerokościach, 102 cm 
oraz 122 cm. Możliwość regulacji szczytów łóżka 
w zależności od szerokości konfiguracji leża. 
Elektryczna regulacja oparcia pleców i ud. Regulacja 
podnóżka zsynchronizowana ergonomicznie 
z regulacją podparcia ud.

Zintegrowana funkcja wydłużania leża maksymalnie o 180 mm. Rama 
nośna wyposażona w gniazda na statywy infuzyjne i wysięgnik dla pacjenta. 
Regulacja wysokości przy pomocy dwóch wysokowydajnych siłowników 
elektrycznych, zapewniających bezpieczny udźwig do 400 kg. Panel 
sterowania operatora z dedykowanym oprogramowaniem, do użytku 
wyłącznie przez wyspecjalizowany personel, z blokadą funkcji przycisków 
na panelu pacjenta. 

Łóżko jest wyposażone w dodatkową baterię akumulatorową, 
umożliwiającą zerowanie siłowników i/lub regulację pozycji 
Trendelenburga w nagłych przypadkach, także podczas przemieszczania 
łóżka lub w przypadku braku zasilania sieciowego. Funkcja autoregresji 
zapewnia, że podczas regulacji oparcie pleców cofa się automatycznie o 
11 cm w celu kompensacji spychania pacjenta w nogi łóżka.
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Łóżko:  elektryczne  sterowanie funkcjami, 
4-segmentowe, leże pod materac wypełnione 
tworzywem ABS, regulacja ustawienia wysokości leża 
za pomocą pokrętła ze wskaźnikiem, ruchomy segment 
oparcia pleców, funkcja elektrycznej regulacji pozycji 
Trendelenburga/anty-Trendelenburga, zintegrowane 
przedłużenie leża, akumulator w pakiecie.

Rama podstawy wykonana jest ze spawanych stalowych rurek pokrytych 
powłoką epoksydową. Pośrednia rama łóżka stanowiąca oparcie dla leża 
może pomieścić 4 segmenty i rozkładane lub przesuwane poręcze; po 
obydwóch stronach pośredniej ramy znajduje się metalowy uchwyt na 
akcesoria z dwoma ruchomymi przesuwnymi haczykami plastikowymi, z 
których każdy może utrzymać 3kg. 

Rama zaopatrzona jest w odpowiednie gniazda na wyciąg dla 
pacjenta i na wysięgniki do płynów infuzyjnych w 4 rogach 
łóżka. Za regulację wysokości odpowiadają 2 sterowniki o niskim 
napięciu elektrycznym (24 V), aby maksymalnie zwiększyć 
bezpieczeństwo podnoszenia 260 kg. W standardzie łóżko 
wyposażone jest w układ sterowania z przyciskami dla pacjenta 
i panel sterowania dla operatora SUPERVISOR do wyłącznego 
użycia przez wykwalifikowany personel.

ŁÓŻKO GAMMA 3 ŁÓŻKO FAULTLESS  3200

ŁÓŻKO FAULTLESS  3300

         Łóżko szpitalne elektryczne

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia 
pleców i segmentu nóg , autokontur

• Do wyboru sterowanie w barierkach bądź na 
pilota

• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca w 
utrzymaniu czystości, blokowane i opuszczane 
barierki boczne

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami, wykonanymi z 
antypoślizgowego tworzywa ABS

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony głowy i 
nóg

• Centralnie blokowane koła
• Ramy metalowe pokryte farbą elektrostatyczną
• Plastikowe krążki odbojowe
• Bogata oferta akcesoriów
• Pozycja Trendelenburga (O)*

        Łóżko szpitalne elektryczne 4 segmentowe

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców 
i segmentu nóg , autokontur

• Do wyboru sterowanie w barierkach bądź na 
pilota

• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca w 
utrzymaniu czystości, blokowane i opuszczane 
barierki boczne

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami, wykonanymi z 
antypoślizgowego tworzywa ABS

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony głowy i 
nóg

• Centralnie blokowane koła
• Ramy metalowe pokryte farbą elektrostatyczną
• Plastikowe krążki odbojowe
• Bogata oferta akcesoriów
• Pozycja Trendelenburga (O)*
• Łatwo regulowana pozycja zgięcia kolan.
• Dwustronny, manualny CPR segmentu oparcia 

pleców. (O)*
• Dwustronny panel sterowania w barierkach 

bocznych. (O)*
• Łatwo regulowana pozycja podnoszenia 

segmentu pleców
• Regulacja wysokości łóżka
• Wskaźniki kąta nachylenia leża w barierkach od 

strony głowy i nóg
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ŁÓŻKO FAULTLESS LW-35

ŁÓŻKO FAULTLESS  3400

       Łóżko szpitalne elektryczne 4 segmentowe

•  Elektryczna regulacja segmentu oparcia 
pleców i wysokości segmentu nóg.

• Elektryczna funkcja pozycji Trendelenburga  
i anty-Trendelenburga, pozycji Fowler’a 
i pozycji naczyniowej.

• Pielęgniarski panel sterowniczy.
• System Auto-CPR oraz ręczny CPR. 
• Regulacja segmentu oparcia pleców i nóg.
• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca 

w utrzymaniu czystości, blokowane 
i opuszczane barierki boczne.

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami, wykonanymi 
z antypoślizgowego tworzywa ABS. 

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony głowy 
i nóg.

• Centralnie blokowane koła.
• Ramy metalowe pokryte farbą 

elektrostatyczną.

    Łóżko szpitalne elektryczne 4 segmentowe 
–  Intensywnej Opieki Medycznej (ICU)

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia 
pleców i wysokości segmentu nóg.

• Elektryczna funkcja pozycji 
Trendelenburga  i anty-Trendelenburga, 
pozycji Fowler’a i pozycji naczyniowej.

• Pilot sterowania dla pacjenta. 
• Pielęgniarski panel sterowniczy. (O)*
• System  Auto-CPR. (O)*
•  Regulacja segmentu oparcia pleców 

i nóg.
• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca 

w utrzymaniu czystości, blokowane i 
opuszczane barierki boczne.

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami, wykonanymi 
z antypoślizgowego tworzywa ABS.

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony 
głowy i nóg.

•  Centralnie blokowane koła.

ŁÓŻKO FAULTLESS  3500

ŁÓŻKO FAULTLESS  3500WS

         Łóżko szpitalne elektryczne

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia 
pleców i wysokości  segmentu nóg.

• Elektryczna funkcja pozycji Trendelenburga  
i anty-Trendelenburga, pozycji Fowler’a 
i pozycji naczyniowej.

• Pielęgniarski panel sterowniczy.
• System  Auto-CPR oraz ręczny CPR. 
• Regulacja segmentu oparcia pleców i nóg.
• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca w 

utrzymaniu czystości, blokowane i opuszczane 
barierki boczne.

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami, wykonanymi 
z antypoślizgowego tworzywa ABS.

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony głowy i 
nóg.

• Centralnie blokowane koła.
•  Ramy metalowe pokryte farbą elektrostatyczną.

       Łóżko szpitalne elektryczne z systemem 
podnoszenia na kolumnach oraz wagą

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia 
pleców i wysokości  segmentu nóg.

• Elektryczna funkcja pozycji Trendelenburga  
i anty-Trendelenburga, pozycji Fowler’a i 
pozycji naczyniowej.

• Pielęgniarski panel sterowniczy.
• System  Auto-CPR oraz ręczny CPR. 
• Regulacja segmentu oparcia pleców 

i nóg.
• Higieniczna konstrukcja (PP) pomagająca 

w utrzymaniu czystości, blokowane 
i opuszczane barierki boczne.

• Ramy profilowe z łatwo wyjmowanymi, 
plastikowymi osłonami wykonanymi 
z antypoślizgowego tworzywa ABS. 

• Wyjmowane szczyty łóżka od strony głowy i 
nóg.

• Centralnie blokowane koła.
• Ramy metalowe pokryte farbą 

welektrostatyczną.

(O)* - opcjonalnie
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Do najważniejszych cech należą:
- Konstrukcja z HDPE, na podstawie z 
czterema kółkami obrotowymi, w tym dwa 
kółka z systemem hamowania
- Blat górny z krawędziami zabezpieczającymi 
przed rozlaniem płynów
- Pusta przestrzeń pod blatem pozwala nad 
umieszczenie ruchomego blatu stolika nad 
łóżkiem

Konstrukcja jednoblokowa z odlewanego polietylenu, z połączonymi 
powierzchniami ułatwiającymi odkażanie, wyposażona w podwójny 
uchwyt na butelkę i wieszak na ręcznik z boku szafki. Blat z krawędziami 
zabezpieczającymi przed spływaniem rozlanego płynu.

Drzwiczki ze stojakiem na gazety po wewnętrznej stronie, na regulowanych, 
plastikowych zawiasach, o kącie otwierania 180°. Pojemnik wewnętrzny z 
perforowanym dnem zapewniającym wentylację i z możliwością zamocowania 
dodatkowej półki. Płyty ozdobne na szufladzie i na drzwiczkach według wzornika 
kolorów. Kompatybilna z detergentami szpitalnymi stosowanymi do mycia i dezynfekcji. 
Konstrukcja umożliwiająca chowanie stolika po obu stronach.

Jednoczęściowa, przelotowa szuflada z 
polietylenu, z wbudowanym, łatwo dostępnym 
uchwytem. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne 
powierzchnie są połączone ze sobą, dzięki 
czemu są łatwe w czyszczeniu i odkażaniu. 
Szafka posiada pojemniki wewnętrzne i szufladę 
z wbudowanymi ogranicznikami, z możliwością 
centralnego zamykania, co pozwala na używanie 
jej jako małego sejfu. Przelotowa komora dolna 
zamykana dwoma drzwiczkami z polietylenu, z 
okrągłymi krawędziami i wbudowanymi rączkami. 

Szafka przyłóżkowa ze stolikiem nad łóżko

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA DWUSTRONNA z blachy stalowej,
z perforowanym dnem w celu zapewnienia wentylacji.

Laminowany blat, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi 
uchwytami.

Wyposażona w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z 
wyjmowanym pojemnikiem ułatwiającym utrzymanie czystości, 
drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°.

- Wyjmowana jednoczęściowa szuflada z 
zamkiem na kluczyk
- Drzwiczki umożliwiające otwieranie szafki 
na prawo i lewo, ze zintegrowaną rączką
- Szafka otwierana, z perforowanym dnem
- Tył szafki z wyposażeniem umożliwiającym 
zawieszenie szafki na ścianie

Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, 
z blokadą i odbojnikami.
Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym.

Wymiary w cm: 53x49x73(wys.)
dostępne kolory

332470 332820 332800

332840

szafka: 330400
stolik: 330550

332420

330400 330500
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SZAFKA KOMOBI

SZAFKA VANITY

SZAFKA NR 330600



SZAFKA HE-40

SZAFKA NR 330640

SZAFKA HE-50

Szafka przyłóżkowa

 1. Blat szafki wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS.
 2. Wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną 

drzwiczkami.
 3. Drzwiczki pokryte melaminą.
 4. Metalowa rama pokryta farbą epoksydową.
 5. Plastikowe kółka.

Szafka przyłóżkowa

 1. Blat szafki wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS.
 2. Wyposażona w jedną szufladę, jedną półkę i jedną komorę 

zamykaną drzwiczkami.
 3. Drzwiczki pokryte melaminą.
 4. Metalowa rama pokryta farbą epoksydową.
 5. Plastikowe kółka.

Szafka przyłóżkowa z podwójnym frontem, wbudowany 
pochylany blat boczny na posiłki z obrzeżem zatrzymującym 
płyny. Szafka przyłóżkowa wykonana ze stalowej blachy z 
perforowanym dnem zapewniającym dostęp powietrza.
Warstwowy laminowany blat, fronty szuflad i drzwi z 
wbudowanymi uchwytami.
Wyposażona z jednej strony w zewnętrzny uchwyt na 
butelkę, szufladę z wyciąganym pojemnikiem plastikowym
dla łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji, wewnętrzną 
półkę z pomalowanej stalowej blachy, drzwi po obydwóch
stronach otwierające się pod kątem 185°.

STOLIK HYM-30

STOLIK HYM-30A

KOZETKA MSC-45

Stolik przyłóżkowy

1. Blat stolika wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS.
2. Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej.
3. Metalowa rama pokryta farbą epoksydową.
4. Plastikowe kółka.

HYM-30A  Stolik przyłóżkowy

1. Blat stolika wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS.
2. Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej.
3. Metalowa rama pokryta farbą epoksydową.
4. Plastikowe kółka.

Kozetka lekarska

1. Zagłówek regulowany mechanicznie.
2. Drewniana szafka z kółkami i 3 drewnianymi 

szufladami pod leżanką/kozetką.
3. Szerokość: 60cm
4. Długość: 181cm
5. Wysokość: 70cm
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ENTHES Nowe uchwyty do pchania po stronie nóg, o zmienionej 
konstrukcji w celu lepszego podtrzymywania materaca i z 
pożytecznym wieszakiem na torbę z rzeczami pacjent. Pozycja 
Trendelenburga, anty-Trendelenburga, regulacja wysokości, 
regulacja pochylenia segment pleców zsynchronizowana z 
regulacją segmentu miednicy i ud. Leże z płyt laminowanych 
całkowicie przezierne dla promieni RTG. Gniazda na statywy 
infuzyjne w 4 narożnikach. Rama podstawy obudowana jest 
tworzywem sztucznym, łatwym do utrzymania w czystości.

Najważniejsze cechy to: 
• wózek medyczny z hydraulicznie regulowaną wysokością
• rama z wieszakiem na odzież, schowkiem na statyw 

infuzyjny i butlę tlenową do 7l, z pasem zabezpieczającym
• regulowany, wysuwany uchwyt na kasetę RTG
• składane dźwignie po stronie głowy
• gniazda na statywy infuzyjne w 4 narożnikach
• wysokie, składane, szybko opuszczane, barierki boczne
• materac i pokrowiec o wysokiej odporności na czynniki 

zewnętrzne.

Wózek medyczny Enthes jest polecany 
dla pracowni endoskopowych.

INTHES
Wózek medyczny Inthes stosowany może być w jednostkach 
intensywnej opieki medycznej, jak np. oddziały ratunkowe lub OIOM. 

Nowe uchwyty do pchania po stronie nóg, o zmienionej konstrukcji w celu lepszego 
podtrzymywania materaca i z pożytecznym wieszakiem na torbę z rzeczami pacjent. Pozycja 
Trendelenburga, anty-Trendelenburga, regulacja wysokości, regulacja pochylenia segment 
pleców zsynchronizowana z regulacją segmentu miednicy i ud.  Rama podstawy obudowana 
jest tworzywem sztucznym, łatwym do utrzymania w czystości.

Najważniejsze cechy to: 
• wózek medyczny z hydraulicznie regulowaną 

wysokością
• rama z wieszakiem na odzież, schowkiem na 

statyw infuzyjny i butlę tlenową do 7l, z pasem 
zabezpieczającym

• regulowana, wysuwany uchwyt na kasetę RTG
• składane dźwignie po stronie głowy
• gniazda na statywy infuzyjne w 4 narożnikach
• leże z płyt laminowanych całkowicie przezierne dla 

promieni RTG
• wysokie, składane, szybko opuszczane, barierki boczne
• hydrauliczne pedały sterujące po obu stronach
• materac i pokrowiec o wysokiej odporności na czynniki 

zewnętrzne.

Rama podstawy obudowana jest tworzywem sztucznym 
łatwym do utrzymania w czystości. Regulacja wysokości 
leża i pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga 
odbywa się przy pomocy trzech sterowników nożnych 
umieszczonych po obu stronach wózka.
Pomalowana rama podstawy złożona z rurek stalowych, 
leże dwusegmentowe z pomalowanej stalowej siatki 
pokryte bakteriobójczą powłoką BioCore na bazie jonów 
srebra. Dwie sekcje można zdemontować, co ułatwia 
czyszczenie i dezynfekcję.

Rama podstawy obudowana jest tworzywem sztucznym, 
łatwym do utrzymania w czystości.  Regulacja wysokości 
leża i pozycji pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga 
odbywa się przy pomocy trzech sterowników nożnych. 
Pomalowana rama podstawy złożona z rurek stalowych, 
leże dwusegmentowe z pomalowanej stalowej siatki 
pokryte bakteriobójczą powłoką BioCore na bazie jonów 
srebra. Dwie sekcje można zdemontować, co ułatwia 
czyszczenie i dezynfekcję.

BRERA

ITALIAWózek medyczny z regulowaną wysokością, dwusegmentowm leżem o konstrukcji 
wykonanej z pomalowanej stali, z ramą na 4 kołach skrętnych i systemem podnoszeń na 
dwóch cylindrycznych kolumach sterowanych za pomocą pedałów. 

Wózek medyczny z regulowaną wysokością, dwusegmentowym leżem, o konstrukcji 
wykonanej z pomalowanej stali, z ramą na 4 kołach skrętnych i systemem podnoszenia 
na dwóch cylindrycznych kolumnach sterowanych za pomocą pedałów umieszczonych po 
jednej stronie wózka. 
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ONE DAY został zaprojektowany po to, aby zrewolucjonizować pojęcie 
wózka. Jego głównym celem, dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym, 
jest zapewnienie komfortu wózka szpitalnego dla oddziałów dzienno-
szpitalnych przy hospitalizacjach, od 1 do 3 dni.

Dla wygody i komfortu pacjentów/pacjenta wózek 
jest elektrycznie regulowany do pozycji fotela 
za pomocą panelu z przyciskami sterującymi. 
Platformę leża można wydłużyć, dzięki wysuwanej 
sekcji regulowanej za pomocą uchwytu, która jest 
łatwa w obsłudze jedną ręką, bez konieczności 
demontażu szczytu wózka.

WÓZEK ELEKTRYCZNY ONE DAY

WÓZEK  90107202

WÓZEK TRF-60LX
Wózek transportowy

• Rama aluminiowa
• Regulacja nachylenia segmentu oparcia 

pleców za pomocą sprężyny gazowej.
• Wykonana z antypoślizgowego 

tworzywa ABS, 8mm platforma pod 
materac

• Antystatyczne koło
• Łatwe w transporcie
• Blokowane i chowane barierki boczne.
• Odbojniki.
• Elastyczne taśmy ochronne.
• Wieszak kroplówki z regulacją 

wysokości
• System blokady podczas transportu

Najważniejsze cechy produktu:

• stalowa konstrukcja malowana epoksydowo
• uchwyt na butlę z tlenem
• regulacja wysokości
• pozycja Trendelenburga 
• materac wypełniony pianką o wysokim 

stopniu spienienia, pokryty łatwym do 
czyszczenia pokrowcem 

• regulowany segment oparcia pleców 

WÓZEK AMS-10

WÓZEK TRF-50

WÓZEK MONO 4100

Wózek ratunkowy

• Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców za 
pomocą sprężyny gazowej.

• Składane, pokryte poliuretanem barierki boczne, łatwe 
i bezpieczne w obsłudze trwałe i higieniczne. 

• Konstrukcja odporna na zgniecenia. Wykonany 
z antypoślizgowego tworzywa ABS, łatwy do 
czyszczenia materac.

• Koła o średnicy 150mm z centralną blokadą.

Wózek ogólnego przeznaczenia

• Składany wieszak kroplówki z dwoma hakami.
• Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców za 

pomocą 2 sprężyn gazowych (800N).
• Barierki boczne: 20x20x1.5 mm profile pokryte 

poliuretanem.
• Konstrukcja aluminiowa (70%), rama pokryta farbą 

epoksydową (60 mikronów).
• Dwa koła z blokadą, średnica 200mm i 150mm.
• Jedno koło antystatyczne.
• Uchwyt na dokumenty w segmencie oparcia placów.
• Aluminiowe zawiasy.
• Krążki odbojowe.
• Platforma pod materac  z 8mm płyty HPL.

Wózek transportowy

• Regulacja nachylenia oparcia pleców za pomocą sprężyny 
gazowej.

• Dwa wózki.
• System transportowy.
• Składane i opuszczane poliuretanowe barierki boczne.
• Metalowe uchwyty służące do pchania noszy.
• Ochronne odbojniki.
• Wieszak na kroplówki z regulowaną wysokością .
• Koła o średnicy 150mm z centralną blokadą.
• Elementy metalowe pokryte proszkiem epoksydowym.
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FOTEL  JME-30

FOTEL  KAHD-10

Fotel do badania ginekologicznego, 3 segmentowy

• Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców i wysokości .
• Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga.
• Wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS podest.
• Zdejmowany podnóżek.
• Poliuretanowe podkolanniki z regulowana wysokością. 
• Wieszak na kroplówki z regulowaną wysokością .
• Uchwyty rąk– 2szt.
• Uchwyt do pobierania krwi.
• Plastikowy kosz na odpady.
• Szyny do mocowania  dodatkowych akcesoriów.

Fotel do hemodializy i transfuzji krwi

• Oparcie pleców, podnóżek, wysokość oraz  pozycja  
Trendelenburga  i anty-Trendelenburga regulowane  
elektrycznie (2, 3, 4 segmentowo).

• Powierzchnia pokryta skórą syntetyczną.
• Zsynchronizowany ruch podłokietników.
• Modułowy zagłówek.
• Blokowane kółka.
• Metalowe elementy pokryte farbą epoksydową.
• Antypoślizgowa, wykonana z tworzywa ABS   

 osłona ramy pomocniczej.

Wielofunkcyjny fotel można regulować za pomocą elektrycznej, 3-stopniowej 
kolumny teleskopowej, która zapewnia stabilność i wysoki poziom 
bezpieczeństwa w każdym stanie użytkowania. Trzy niezależne sekcje 
regulowane za pomocą siłowników elektrycznych o niskim napięciu.

Wielofunkcyjny fotel o stałej wysokości 

Wielofunkcyjny fotel z regulowaną wysokością

Wielofunkcyjny fotel z regulowaną wysokością
oraz podnóżkiem

Podłokietniki wyposażone są w zintegrowany uchwyt z 
przyciskami i synchronizują ergonomiczne ustawienia 
zapewniające prawidłowe ustawienie łokcia pod 
różnymi kątami oparcia. Kąty podłokietników 
można regulować pionowo za pomocą pompy 
gazowej sterowanej dźwignią umieszczoną pod 
podłokietnikiem i poziomo, aby ułatwić boczny wjazd i 
wyjście pacjenta. Rama podstawy i konstrukcja nośna 
powierzchni leżącej są wykonane z rur stalowych 
malowanych z termoformowanymi osłonami ABS. 
Sterowany jest łatwym w obsłudze pilotem.

FOTEL IDEA 1

FOTEL IDEA 2

FOTEL IDEA 3

Wymienne materace, poduszki o dużej gęstości 
zapewniające optymalny komfort, tapicerowane 
wodoodporną tapicerką skóropodobną, łatwe do mycia i 
dezynfekcji, w technologii przeciwbakteryjnych na bazie 
jonów srebra. Tapicerka obejmuje całą powierzchnię 
leżącą, ukrywając wszystkie połączenia konstrukcyjne, 
dzięki czemu powierzchnia jest łatwa do czyszczenia. 
Blu Elettrico 5946 to standardowa tapicerka kolorowa, 
w zależności od kolorystyki dostępna w wielu kolorach. 
Podnóżek, który jest nieco pochyły, aby wzmocnić 
funkcję przeciwskurczową, jest wykonany z tworzywa 
sztucznego i tapicerowany wodoodporną tapicerką 
skóropodobną.
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WÓZKI
WIELOFUNKCYJNE

LINKAR

W ofercie posiadamy wózki:
 

• Reanimacyjne
• Z kodem Broselowa i Pielęgniarskie
• Anestezjologiczno-reanimacyjne 
• Do dystrybucji leków
• Zabiegowe – endoskopia, gipsowanie
• Chirurgiczne – zakładanie szwów
• Do izolatek
• Do przechowywania
• Przewijaki
• Pediatryczne

• Na dokumentacje i zdjęcia RTG 
• Funkcyjne
• Do dystrybucji czystej pościeli
• Wielofunkcyjne
• Zbieracze odpadów ze szczelnym zamknięciem 
• Do transportu odpadów
• Do transportu czystych/brudnych materiałów
• Do transportu pościeli mieszanej

WYTRZYMAŁOŚĆ

Konstrukcja wózków Linkar łączy w sobie 
tworzywa sztuczne i stal, co zapewnia zarówno 
lekkość, jak i wytrzymałość, umożliwiając 
dostosowanie do różnych potrzeb. Celem takiej 
syntezy jest funkcjonalność, każdy element 
można łatwo zdjąć, co ułatwia czyszczeni

329501_C

329516_C

329531

329735

WSZECHSTRONNOŚĆ

Bardzo zwrotny, zwinny, lekki i bezgłośny 
wózek na kluczowe znaczenie w codziennej 
pracy  pracowników sluzb zdrowia. Wózki Linkar 
wszelkie zalety funkcjonalne umożliwiające 
zręczne poruszanie po szpitalu i pomiędzy łóżkami 
pacjentów. Duży wybór opcjonalnych akcesoriów.

WZORNICTWO

Wózki Linkar zostały zaprojektowane z 
głebokim przekonaniem, że ich konstrukcja 
usprawnia życie pacjentom i prace operatorom. 
Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów, miękkich 
kształtów, i gładkich krawędzi. Linkar wprowadza 
włoski styl i design do szpitalnych pomieszczeń.

ERGONOMIA

Funkcjonalna i ergonomiczna konstrukcja 
nowych wózków Linkar oraz konfiguracja blatów 
roboczych, uchwytów do pchania i rączek 
szuflad, sprzyjają utrzymywanie prawidłowej 
postawy ciała, redukując stres i zmęczenie 
personelu medycznego

MODULARNOŚĆ

Wózki Linkar to praktyczne i wszechstronne 
narzędzia codziennej pracy, dzięki kombinacjom 
rozmiarów i kolorów szuflad oraz mozliwości 
wykorzystania szeregu akcesoriów, wózki 
linar można konfigurować tak, aby spełniały 
zaawansowane wymagania oddziałów szpitalnych.

329581_C

329521

329541

329553
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PODNOŚNIK SUFITOWY LUNA IPX4

Jest dostępny w trybie stałym 
(mocowanym do szyny) i przenośnym 
(na pasie). Istnieje możliwość zamiany, czyli 
odwrócenia Luny z modelu stałego na przenośny 
i odwrotnie. Podnośnik Luna IPX4 ma możliwość użytku 
łazienkowego bez obaw o ochlapanie podnośnika. 
Ergonomiczny pilot posiada rodzaj ochrony IPX4 a także 
IPX7, co znaczy że może być pokropiony (IPX4) lub 
całkowicie zamoczony w wodzie (IPX7). 

Podnośnik sufitowy Luna IPX4 
może być używany do przenoszenia z 
łóżka czy wózka lub z krzesła na toaletę 
itp. w instytucjach takich jak domy 
opieki, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne 
oraz w opiece domowej.

ERGO TRAINER

Ergo Trainer to urządzenie do ćwiczeń w 
odciążeniu, zapewniające niepowtarzalny i 
indywidualny proces rehabilitacji oraz poprawiające 
funkcje motoryczne pacjentów.

Liniowy system zapewnia pacjentowi równe 
wsparcie masy ciała poprzez całą sesję rehabilitacyjną. 
Zatwierdzony dla pacjentów ważących do 200 kg, 
Ergo Trainer może odciążyć do 85 kg wagi pacjenta. 
Jeśli urządzenie jest użytkowane w połączeniu 
z bieżnią, pacjenci z osłabioną zdolnością chodzenia 
mogą ćwiczyć poprawny sposób chodzenia. 

NAZWA NR PRODUKTU

Poduszka do pozycji leżącej półbocznej

pacjenta

VCP08CIC

VCP11CIC

Poduszka odwodząca VCP07CIC

Poduszka w kształcie półksiężyca VCP09CIC

Poduszka T1 uniwersalnego

zastosowania - mała
VCP02CIC

Poduszka T2 uniwersalnego zastosowania 

- średnia
VCP03CIC

Poduszka cylindryczna VCP04CIC

Poduszka w kształcie

półkoła
VCP01CIC

Poduszka okrągła VCP12CIC

Poduszka pod pięty VCP05CIC

Poduszka pod łokcie VCP06CIC

Torba transportowa VCP10

POZYCJONERY
Antyzapachowe AntygrzybiczneAntyroztoczoweAntybakteryjne

Bakterie

Wilgotność
  Jony(Ag+)

Jony srebra(Ag+)

Ochrona antybakteryjna dzięki 

Żelowa podstawka pod piętę

Mała podpórka pod piętę

Podpórka do unoszenia stopy

Podpórka pod pięty w nogach łóżka

Podpórka do pozycji leżącej pół-bocznej
VCDA/50

VTLAXL/HIPH

VGLS13U

VTM/54

VTAC410CIC
VTAC450CIC

VDT41A/CIC
VDT45A/CIC

VTLA/HIPH

Stabilizator pięty

Duża podpórka pod piętę

Ag+ 
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MATERAC MORFEA

MATERAC APLOT

Materac przeznaczony dla osób, które napotykają na pro-

blem braku samodzielności, ale bez ryzyka rozwoju odleżyn. 

Materac Aplot przeznaczony jest dla pacjentów 

o ryzyku odleżyn niskim i średnim, pozostających 

 w łóżku do 15 godzin na dobę. 

Przeznaczony dla pacjentów o wadze od 20 do 

120 kg.   Materac spełnia potrzeby ludzi, którzy tracą 

samodzielność ale są w stanie poruszać się o własnych 

siłach i nie pozostają w łóżku przez cały dzień. Jest 

kompatybilny z różnymi łóżkami medycznymi. Posiada 

4 ścięte rogi, które ułatwiają instalację wysięgnika. 

Dzięki stabilnemu podparciu materac jest komfortowy 

w trakcie odpoczynku i snu.

Przeznaczony dla pacjentów o wadze od 40 do 120 kg. 

Struktura gofrowa materaca wpływa na poprawę przepływu krwi 

u pacjenta, dzięki temu redukuje ryzyko powstania odleżyn, a także 

ryzyko maceracji skóry związanej z poceniem się. Struktura materaca 

Aplot jest kompatybilna z łóżkami medycznymi. Dzięki zaokrąglonym 

kształtom komórek materaca redukowane jest ryzyko rozcięcia skóry 

lub tkanek pacjenta, zapewniając mu wyższy komfort. 

Alova z podparciem stóp stworzony jest do zapobiegania ryzyku 

odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowany jest dla pacjentów 

wstających w ciagu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin 

dziennie. Materac wykonany jest z pianki wiskoelastycznej, która 

zapewnia większy komfort pacjenta. 

Materac Alova ze stabilizacją brzegów stworzony jest do 

zapobiegania ryzyku odleżyn średniego i wysokiego stopnia. 

Skierowany jest dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających 

w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie. Boczna krawędź o dużej gęstości 

zapewnia stabilność przy pozycji siedzącej i ułatwia przeniesienie z łóżka

Stworzone są do zapobiegania ryzyka odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowane są dla pacjentów 

wstających w ciagu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie.  Został stworzony  z pianki wiskoelastycznej, 

a jego szerokość daje pacjentowi wyższy komfort użytkowania. Przeznaczony jest dla pacjentów z otyłością. Jego 

szerokość dostosowana jest do szerokich łóżek.

MATERAC ALOVA
Z PODPARCIEM STÓP

ZE STABILIZACJĄ BRZEGÓW

W ROZMIARZE XL I XXL

Optymalna redukcja nacisku na 
obszary o dużym ryzyku dzięki 
obrysowi na piętę na materacu 
ALOVA o wielu punktach podparcia.

Miękki    Twardy    Średni

M               T               Ś 

Różne stopnie twardości
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MATERAC AXTAIR ONE® PLUS

MATERAC AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS

Materac Axtair One Plus został stworzony 

w celu zapobiegania odleżynom u pacjentów 

o średnim i wysokim ryzyku ich powstania, 

przebywających w łóżku przez więcej niż 15 

godzin dziennie. 

  Pokrowce
• Strona wierzchnia: rozciągliwa, oddychająca, nieprzepuszczalna dla 

cieczy i przepuszczalna dla pary

• Spód: powierzchnia antypoźlizgowa

•  2 dostępne pokrowce: 

- PROMUST PU 

- PROMUST CIC z dodatkiem jonów srebra wyposażony 

 w antypoślizgową podstawę

  Materace

• 18 wyjmowanych i niezależnych komór poliuretanowych 

z 12-centymetrowym powietrzem terapeutycznym

• 5 cm baza z pianki polieterowej

• Zawór bezpieczeństwa CPR

• Wtyczka transportowa: system do otwierania i dzielenia 2 kanałów

 powietrznych (autonomia na 8 godzin)

Pompa:
• Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania 

ciśnienia pompowania

• 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, 

terapeutyczny

• Sterowanie pozycją siedzącą

• Regulowanie wygodnego ułożenia, bez względu na tryb i pozycję 

pacjenta, alarmy wizualne i dźwiękowe

Materac Axtair Automorpho® Plus został stworzony 

w celu zapobiegania i leczenia już istniejących odleżyn 

 u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku, przebywających 

w pozycji leżącej przez więcej niż 15 godzin dziennie. 

18 niezależnych, wypełnionych powietrzem komór z 

poliuretanu Ether, ruchomych, o wysokości 12 cm. 

MATERAC AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®

Materac Axtair Automorpho Axensor został stworzony w celu zapobiegania i leczenia już 

istniejących odleżyn: 

• dla pacjentów o wysokim ryzyku odleżyn, wstających lub nie w ciągu dnia, leżących 

ponad 15 godzin na dobę.

• dla pacjentów całkowicie leżących, o słabej kondycji ogólnej.

Axtair Automorpho Axensor, wyposażony jest w opatentowany układ pompowania 

określający stopień napompowania w zależności od budowy anatomicznej pacjenta. 

30 31

MW Medical Sp. z o.o.
Kraków 30-438,
ul. Borkowska 27 f/75

NIP: 857-19-23-133
w.pruchniak@mwmedical.pl, tel.: +48 535 574 484
j.piechowicz@mwmedical.pl, tel.+48 574 055 188

Biuro Handlowe
d.zalubiniak@mwmedical.pl, tel. +48 724 810 800
m.hendzel@mwmedical.pl,  r.hendzel@mwmedical.pl

Oddział Gryfice
info@mwmedical.pl 
i.kolelis@mwmedical.pl, tel.+48 535 803 644









Zapraszamy do kontaktu

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe 
informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, gorąco zachęcamy do 

skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

Standing

Standing 2-belt

Washing

Spreader bar Standaid

Sizes S - XXL

SWL 275 kg

Type Standing sling

Material type Polyester

Washing

Spreader bar Standaid

Sizes XS - XXL

SWL 275 kg

Type Standing sling

Material type Polyester

When to use

When to use

Model   Item no.     
Standing sling S  009-09594 
Standing sling M  009-09595 
Standing sling L  009-09596 
Standing sling XL  009-09597 
Standing sling XXL  009-09598 

Model   Item no.  
Standing sling 2-belt XS 009-09563 
Standing sling 2-belt S 009-09564 
Standing sling 2-belt M 009-09565 
Standing sling 2-belt L  009-09566 
Standing sling 2-belt XL 009-09567 
Standing sling 2-belt XXL 009-09568 

Scan QR code for video - 
when to use Standing sling

The sling with two belts is suitable for users with large stomachs 
as the belts can be separated and tightened over and under the 
belly. 
The sling provides good support around the lower back, giving 
the user a sense of security when li�ed and when standing. 
For users with good upper body control and some lower limb 
function.
Used for transfers from a sitting position.

The sling provides good support around the lower back, giving 
the user a sense of security when li�ed and when standing. 
For users with good upper body control and some lower limb 
function.
Used for transfers from a sitting position.
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Podwieszka pionizacyjna S
Podwieszka pionizacyjna M
Podwieszka pionizacyjna L
Podwieszka pionizacyjna XL
Podwieszka pionizacyjna XXL

Zeskanuj kod QR aby 
obejrzeć film - kiedy 
używać podwieszki  
pionizacyjnej

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, 
dając użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest 
podnoszony i kiedy stoi.

Przeznaczona jest dla osób z dobrą kontrolą górnej części 
ciała
i z pewną funkcją kończyn dolnych.

Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej.

Podwieszka z dwoma pasami jest przystosowana dla osób z większym 
brzuchem, pasy podwieszki mogą być rozdzielone i zaciśnięte nad i pod 
brzuchem.

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, dając 
użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest podnoszony i kiedy 
stoi.

Przeznaczona jest dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała i z pewną 
funkcją kończyn dolnych.

Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej.

Standing

Standing 2-pasy

Nr. produktu

Podwieszka do pionizacji 2-pasy XS
Podwieszka do pionizacji 2-pasy S
Podwieszka do pionizacji 2-pasy M
Podwieszka do pionizacji 2-pasy L
Podwieszka do pionizacji 2-pasy XL
Podwieszka do pionizacji 2-pasy XXL

Nr. produktu

Standing

Standing 2-belt

Washing

Spreader bar Standaid

Sizes S - XXL

SWL 275 kg

Type Standing sling

Material type Polyester

Washing

Spreader bar Standaid

Sizes XS - XXL

SWL 275 kg

Type Standing sling

Material type Polyester

When to use

When to use

Model   Item no.     
Standing sling S  009-09594 
Standing sling M  009-09595 
Standing sling L  009-09596 
Standing sling XL  009-09597 
Standing sling XXL  009-09598 

Model   Item no.  
Standing sling 2-belt XS 009-09563 
Standing sling 2-belt S 009-09564 
Standing sling 2-belt M 009-09565 
Standing sling 2-belt L  009-09566 
Standing sling 2-belt XL 009-09567 
Standing sling 2-belt XXL 009-09568 

Scan QR code for video - 
when to use Standing sling

The sling with two belts is suitable for users with large stomachs 
as the belts can be separated and tightened over and under the 
belly. 
The sling provides good support around the lower back, giving 
the user a sense of security when li�ed and when standing. 
For users with good upper body control and some lower limb 
function.
Used for transfers from a sitting position.

The sling provides good support around the lower back, giving 
the user a sense of security when li�ed and when standing. 
For users with good upper body control and some lower limb 
function.
Used for transfers from a sitting position.
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Zastosowanie

Zastosowanie

Pionizator

S - XXL

Max. obciążenie

Typ

Typ materiału

Pranie

Wieszak

Rozmiary

275 kg

Podwieszka pionizacyjna

Poliester

Pionizator

XS - XXL

Max. obciążenie

Typ

Typ materiału

Pranie

Wieszak

Rozmiary

275 kg

Podwieszka pionizacyjna

Poliester
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