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Slevy: platba v hotovosti 5%, platba předem 5%, množstevní sleva dle odběru, sleva pro členy UNIFY 5%
Dodací lhůta: 4 - 6 týdnů dle aktuální situace.
Podrobné informace o obchodních podmínkách najdete na našich stránkách www.resi.cz
Ceny lehátek a příslušenství jsou uvedeny bez platné sazby DPH.
V cenách není započítána doprava. Jihočeský kraj zdarma, ostatní kraje 800,- Kč/ks bez DPH.
Sníženou sazbu DPH lze na lehátka uplatnit pouze pro výlučnou osobní potřebu a na doporučení ošetřujícího lékaře.

ZÁRUČNÍ DOBA
Na všechny modely lehátek a stolů pro fyzikální medicínu je poskytována 2 roky záruka.
Rozměry lehátka je možno přizpůsobit dle přání zákazníka po 5 cm.

MODELy LEHÁTEK A STOLů pRO fyZiKÁLNÍ MEDicÍNU
Uvedené rozměry manipulačních stolů jsou orientační.

VARiANTy ÚSTNÍcH OTVORůTVARy pOLSTROVÁNÍ

0000.000 ZÁKLADNÍ TVAR v ceně

1908.001 TOpDESiGN     + 1.000,- Kč obdélníkový, kulatý na přání bez příplatku

oválný standardně

SySTÉM ZNAČENÍ MODELů

Při výběru lehátek a stolů doporučujeme modely s hydraulickým pístem jen v případě nedostupnosti elektrické sítě.

JORDAN  H 23    

typ lehátka

první číslo: počet polstrovaných segmentů

výškově nastavitelné elektromotorem

e
h

výškově nastavitelné hydraulickým pístem

obchodní název

druhé číslo: maximální počet polstrovaných segmentů

VýROBcE DOpORUČUJE pROVÁDĚT BTK (BEZpEČNOSTNĚ TEcHNicKÉ KONTROLy) 1x ROČNĚ.
Ceník BTK:
V době záruční doby jsou BTK prováděny zdarma.
Po záruční době máme tyto ceny BTK:
Lehátko s pevnou výškou stolu: 195,- Kč + 21% DPH
Lehátko výškově polohovatelné jednomotorové: 480,- Kč + 21% DPH
Lehátko výškově polohovatelné dvoumotorové: 580,- Kč + 21% DPH
Při kontrole více než 3 ks stolů poskytujeme slevu 10% z celkové částky za kontrolu.
Zjištěné závady jsou opraveny dle servisních cen, tj. za každých započatých 30 minut 180,-Kč + 21% DPH
Jízdné - sazba za 1 km: 7,50,- Kč + 21% DPH. Vzdálenost je počítaná z Třeboně.
Kontroly Vám doporučujeme objednávat vždy s časovým předstihem, pokud budeme mít více zákazníků či rozvoz lehátek 
Vaším směrem, pak je možné snížit cenu za jízdné.
 
Životnost lehátka je max. 10 let. Po uplynutí tohoto období musí být provedena výrobcem kompletní revize lehátka. 
Bez ní nelze lehátko dále užívat ve zdravotnictví!!
Výrobce  revizi provádí na základě její objednávky uživatelem zdravotnického prostředku.
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KONSTRUKcE BETA

✔ konstrukce se vyznačuje moderním designem
✔ nový zdokonalený typ konstrukčního ovladače
✔ nastavitelná výška 48 - 95 cm
✔ nelze dodat s kolečky pr. 100 mm

Konstrukci si můžete objednat k těmto modelům:
Řada f:    f2, f3, f4, f5
Řada G:    G3, G5

VARiANTy KONSTRUKcÍ                  bez příplatku

KONSTRUKcE fAcE

✔ nový moderní design
✔ nové ovládání elektromotoru
✔ nastavitelná výška 48 - 95 cm
✔ provedení s elektromotorem nebo s hydraulickým 
zdvihem
✔ jednoduché ovládání, jednoduchá údržba
✔ nelze dodat s kolečky pr. 100 mm

Konstrukci si můžete objednat k těmto modelům:
Řada f:    f2, f3, f4, f5
Řada G:    G3, G5, G4 plus, G6 plus
Řada U:    U2, U3, U4, U5, U6, U7
Řada E:    E1 Vojtův stůl do šíře 80 cm, 
                    E2 Vojtův stůl do šíře 80 cm

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA

ZÁKLADNÍ KONSTRUKcE

✔ dodávaná standardně u elektricky nebo hydraulicky 
polohovatelných lehátek kromě lehátek řady Simple 
a řady B, které jsou osazeny speciální konstrukcí 
vyvinuté pro tyto řady
✔ nadčasový design
✔ nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ provedení s elektromotorem nebo s hydraulickým 
zdvihem
✔ jednoduché ovládání, jednoduchá údržba
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1001.030 JORDAN A3   7.800,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou
✔ ústní otvor s krytem
✔ standardní pevná výška lehátka je 65 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU

1001.010 JORDAN A1   6.800,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný systémem Rostomat
✔ standardní pevná výška lehátka je 65 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU 

pŘÍSLUŠENSTVÍ  A1, A3:
Kat. číslo název A1 A3 cena

1901.011 ústní otvor v podhlavníku s krytem • 750,- Kč

1901.012 půlená nožní část nastavitelná plynovou vzpěrou • • 1.550,- Kč

1901.013 rozšířená úložná plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.038 kolečka ø 70 mm s brzdou • • 1.500,- Kč

1901.040 odkládací polička • • 1.500,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

pŘÍSLUŠENSTVÍ  AS:
Kat. číslo název cena

1901.013 rozšířená úložná plocha lehátka nad 80 cm včetně 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír 1.100,- Kč

1001.090 JORDAN AS   9.300,- Kč

Rozměry: 200 x 60 - 70 cm; sklápěcí stůl 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ možnost výběru umístění hlavového dílu (u stěny nebo naopak)
✔ standardní pevná výška lehátka je 60 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU 
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153

1004.020 JORDAN D2   17.600,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ ručně nastavitelná výška 65 - 85 cm

1004.010 JORDAN D1   16.100,- Kč 

Rozměry: 200 x 70 - 100 cm dle přání; 1segmentový
✔ ručně nastavitelná výška 65 - 85 cm

200

200
155

1001.095 JORDAN A wood   12.990,- Kč

Odpočinkový stůl
Rozměry: 20 x 65 cm; 2segmentový
✔ masivní dřevěná konstrukce
✔ hlavový díl nastavitelný systémem Rostomat
✔ standardní pevná výška lehátka je 65 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka za PŘÍPLATEK 

pŘÍSLUŠENSTVÍ  A wood:
Kat. číslo název cena

1901.072 odkládací police 999,- Kč
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1006.131 JORDAN Simple 3e   22.500,- Kč 
1006.132 JORDAN Simple 3h   21.500,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 55 - 85 cm
✔ ruční ovladač elektomotoru

1006.121 JORDAN Simple 2e   19.990,- Kč 
1006.122 JORDAN Simple 2h   18.990,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 55 - 85 cm
✔ ruční ovladač elektomotoru

200
100 53

1004.030 JORDAN D3   19.300,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ ručně nastavitelná výška 65 - 85 cm
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou

pŘÍSLUŠENSTVÍ D1, D2, D3:
Kat. číslo název D1 D2 D3 cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm • • • 3.800,- Kč

1901.003 3-dílný podhlavník • • 3.500,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • • 350,- Kč

1901.013 rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • • 1.100,- Kč

1901.011 ústní otvor s krytem • 750,- Kč
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1002.021 JORDAN B2e   27.700,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 55 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

pŘÍSLUŠENSTVÍ Simple 2e, 2h, Simple 3e, 3h:
Kat. číslo název Simple 2 Simple 3 cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm • • 3.800,- Kč

1901.003 3-dílný podhlavník • • 3.500,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • 350,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • 2.500,- Kč

1901.013 rozšířená úložná plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

1901.018 přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • 1.500,- Kč 

1002.031 JORDAN B3e   30.100,- Kč 

Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 55 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou

pŘÍSLUŠENSTVÍ B2, B3:
Kat. číslo název B2 B3 cena

1901.003 3-dílný podhlavník • • 3.500,- Kč 

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • 350,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • 850,- Kč

1901.013 rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

1901.018 přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • 1.500,- Kč
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1102.021 JORDAN B2e prima   29.900,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 52 - 87 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

1102.031 JORDAN B3e prima   31.900,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 52 - 87 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou

pŘÍSLUŠENSTVÍ  B2e prima, B3e prima:
Kat. číslo název B2e prima B3e prima cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm • • 3.800,- Kč

1901.007 kónické zúžení u hlavy • • 1.000,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • 3.500,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • 350,- Kč

1901.003 3-dílný podhlavník • • 3.500,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL • 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom • 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka • • 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez,  naklápěcí univerzální 1x • • 6.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • 1.500,- Kč
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1006.041 JORDAN f4e   34.000,- Kč
1006.042 JORDAN f4h   33.000,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 4segmentový
✔ 3-dílný podhlavník 
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky (F4e) nebo hydraulicky (F4h) nastavitelná výška 50 -105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru (F4e)

1006.021 JORDAN f2e   30.600,- Kč
1006.022 JORDAN f2h   29.600,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky (F2e) nebo hydraulicky (F2h) nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru (F2e)

50
-1
05

1006.031 JORDAN f3e   32.400,- Kč
1006.032 JORDAN f3h   31.400,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou
✔ elektricky (F3e) nebo hydraulicky (F3h) nastavitelná výška 50 -105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru (F3e)

50
-1
05

50
-1
05

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA
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pŘÍSLUŠENSTVÍ  f2, f3, f4, f5:
Kat. číslo název f2 f3 f4 f5 cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm - pouze u základní konstrukce • • • • 3.800,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • • • 350,- Kč

1901.006 kónické zúžení u nohou • • • • 1.000,- Kč

1901.007 kónické zúžení u hlavy • • • • 1.000,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • • • 3.500,- Kč

1901.049 konstrukční úprava pro Trendelenburgovu polohu • • • • 4.000,- Kč

1901.013 rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně • • • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • • • 1.100,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka • • • • 4.000,- Kč

1901.018 přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka • • • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • • • 1.500,- Kč

1006.051 JORDAN f5e   36.300,- Kč
1006.052 JORDAN f5h   35.300,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 5segmentový
✔ 3-dílný podhlavník 
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou
✔ ústní otvor s krytem
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou
✔ elektricky (F5e) nebo hydraulicky (F5h) nastavitelná výška 50 -105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru (F5e)

50
-1
05

1007.031 JORDAN G3e   38.600,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ drenážovací poloha nastavitelná pomocí elektromotoru
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ nožní díl nastavitelný plynovou vzpěrou

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA

konstrukcE

FAcE
konstrukcE

BEtA
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1007.051 JORDAN G5e   43.100,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 5segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ nožní díl nastavitelný plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ drenážovací poloha nastavitelná pomocí elektromotoru
✔ ruční ovladač elektromotoru

1007.061 JORDAN G6 plus   46.100,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 6segmentový
✔ 3-dílný podhlavník s ústním otvorem s krytem
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou (D)
✔ polohování segmentů (B) , (C) pomocí dvou nezávislých elektromotorů
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou (A) 
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
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1007.041 JORDAN G4 plus   44.900,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 4segmentový
✔ ústní otvor v podhlavníku s krytem
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou (D)
✔ polohování segmentů (B) , (C) pomocí dvou nezávislých elektromotorů
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou (A) 
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
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pŘÍSLUŠENSTVÍ G3, G5, G4 plus, G6 plus:
Kat. číslo název G3 G5 G4 pLUS G6 pLUS cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm - pouze u základní konstrukce • • 3.800,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • • • 3.500,- Kč

1901.013 rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • • • 1.100,- Kč

1901.018 přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • • • 1.500,- Kč

1007.041 JORDAN G4 plus   44.900,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 4segmentový
✔ ústní otvor v podhlavníku s krytem
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou (D)
✔ polohování segmentů (B) , (C) pomocí dvou nezávislých elektromotorů
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou (A) 
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

88 8815
196

1021.021 JORDAN U2e   36.600,- Kč

Rozměry: 198 x 65 cm; 2segmentový
✔ zádová část nastavitelná nahoru elektromotorem
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 101 cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

1021.031 JORDAN U3e   37.500,- Kč

Rozměry: 196 x 65 cm; 3segmentový
✔ pro sezení je zádová část nastavitelná nahoru elektromotorem
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 101 cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

konstrukcE

FAcE

konstrukcE

FAcE
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119 43 34
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41

90 53 3414
196
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1021.051 JORDAN U5e   39.200,- Kč

Rozměry: 198 x 65 cm; 5segmentový
✔ pro sezení je zádová část nastavitelná nahoru elektromotorem
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ sklápěcí podpěrky paží pohybující se se zádovou částí
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 -101 cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

1021.061 JORDAN U6e   42.900,- Kč

Rozměry: 196 x 65 cm; 6segmentový
✔ zádová část je elektricky obsluhovatelná pro sezení
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ sklápěcí podpěrky paží pohybující se se zádovou částí
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 -101  cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

53
-1
01

95 53 3414
198

1021.041 JORDAN U4e   38.100,- Kč

Rozměry: 198 x 65 cm; 4segmentový
✔ pro sezení je zádová část nastavitelná nahoru elektromotorem
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 -101 cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

konstrukcE

FAcE

konstrukcE

FAcE

konstrukcE

FAcE
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58 53 3434 15
198

41

1021.071 JORDAN U7e   47.800,- Kč

Rozměry: 198 x 65 cm; 7segmentový
✔ zádová část je elektricky obsluhovatelná pro sezení
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ podpěrky paží pohybující se se zádovou částí
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 101 cm
✔ ruční ovladače elektromotorů

58 53 343430 15
198

41

pŘÍSLUŠENSTVÍ  U2, U3, U4, U5, U6, U7, U7 exclusiv:
Kat. číslo název U2 U3 U4 U5 U6 U7 U7 excl. cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • • • • • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm - pouze u základní konstrukce • • • • • • • 3.800,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • • • • • • 350,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • • • • • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • • • • • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • • • • • • 3.500,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • • • • • • 1.100,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka • • • • • • • 4.000,- Kč

1901.032 elektricky ovládaný nožní díl • • • • • • • 4.000,- Kč

1901.018 přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka • • • • • • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • • • • • • 1.500,- Kč

1221.071 JORDAN U7 exclusiv   49.200,- Kč

Rozměry: 198 x 65 cm; 7segmentový
✔ zádová část je elektricky obsluhovatelná pro sezení
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ sklápěcí podpěrky paží pohybující se se zádovou částí
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 101 cm
✔ přídavný podhlavník
✔ ruční ovladače elektromotorů

konstrukcE

FAcE

konstrukcE
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1005.011 JORDAN E1e   31.800,- Kč
1005.012 JORDAN E1h   30.800,- Kč

VOJTůV STůL
Rozměry: 200 x 80-120 cm nebo dle přání; 1segmentový
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

1005.013 JORDAN E1e LOW   31.800,- Kč

VOJTůV STůL
Rozměry: 200 x 80-120 cm nebo dle přání; 1segmentový
✔ elektricky nastavitelná výška 33 - 85 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

 5
0-

10
5

1005.090 JORDAN E box   14.500,- Kč

VOJTůV STůL skládací
Rozměry: 200 x 80-120 cm dle přání; 2segmentový
✔ standardní pevná výška lehátka je 60 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU
✔ pojízdný
✔ kolečka  ø 70 mm s brzdou

 3
3-

85
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1005.021 JORDAN E2e   33.500,- Kč
1005.022 JORDAN E2h   32.500,- Kč

VOJTůV STůL
Rozměry: 200 x 80-120 cm nebo dle přání;  2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou 
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

1005.023 JORDAN E2e LOW   33.500,- Kč

VOJTůV STůL
Rozměry: 200 x 80-120 cm nebo dle přání;  2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou 
✔ elektricky nastavitelná výška 33 - 85 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

 5
0-

10
5

pŘÍSLUŠENSTVÍ E1, E2:
Kat. číslo název E1 E1 LOW E2 E2 LOW cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm - pouze u základní konstrukce • • • • 3.800,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • • • 350,- Kč

1901.011 ústní otvor v podhlavníku s krytem • • 750,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • 3.500,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • • • 1.100,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL • • • • 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom • • • • 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka • • • • 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální 1x • • • • 6.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • • • 1.500,- Kč

Získejte finanční pomoc pro dítě s hybným postižením
Pokud máte dítě s hybným postižením a chcete si pořídit rehabilitační lehátko pro Vojtovu me-
todu (JORDAN E box, JORDAN E1, JORDAN E2), pak můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 
Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště nebo prostřednictvím nadace 
o jednorázový příspěvek na pořízení Vojtova stolu, nebo úhrady doplatku. A zároveň lehátko pro 
osobní potřebu získáte se sníženou sazbou DpH.
Více informací najdete na www.resi.cz nebo na tel. čísle: 606 669 400.

 3
3-

85
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1013.021 JORDAN ME2e   33.900,- Kč

Kombinovaný ošetřovací a trakční stůl s rozmanitými možnostmi použití
Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 65 - 88 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ závěsný kříž

pŘÍSLUŠENSTVÍ  ME2, ME3:
Kat. číslo název ME2 ME3 cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm • • 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm • • 3.800,- Kč

1901.004 fixovací kolíky - ramenní, mezinožní, jeden kus • • 350,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru • • 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL • • 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom • • 3.500,- Kč

1901.013 rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně • • 800,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL • • 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom • • 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka • • 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální 1x • • 6.000,- Kč

1901.031 sada trakčích závěsů • • 4.500,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • 1.500,- Kč

1013.031 JORDAN ME3e   35.700,- Kč

Kombinovaný ošetřovací a trakční stůl s rozmanitými možnostmi použití
Rozměry: 200 x 65 cm; 3segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 65 - 88 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ závěsný kříž
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1003.021 JORDAN c2e   58.900,- Kč

Naklápěcí stůl
Rozměry: 200 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou 
✔ ústní otvor s krytem
✔ elektricky nastavitelná výška 65 -115 cm
✔ elektrické naklápění 0° až 90°
✔ postranní lišty na fixační popruhy
✔ dva nožní ovladače elektromotoru zdvihu
✔ ruční ovladač elektromotoru vertikalizační plochy
✔ kolečka  ø 70 mm s brzdou

1003.011 JORDAN c1e   54.400,- Kč 

Naklápěcí stůl
Rozměry: 200 x 65 cm; 1segmentový
✔ elektricky nastavitelná výška 65 -115 cm
✔ elektrické naklápění 0° až 90°
✔ postranní lišty na fixační popruhy
✔ dva nožní ovladače elektromotoru zdvihu
✔ ruční ovladač elektromotoru vertikalizační plochy
✔ kolečka  ø 70 mm s brzdou

pŘÍSLUŠENSTVÍ c1, c2:
Kat. číslo název c1 c2 cena

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

1901.020 kurtovací jezdec na liště - jeden kus • • 400,- Kč

1901.021 fixační popruh - jeden kus • • 500,- Kč

1901.022 podpěrka paží - jeden kus • • 800,- Kč

1901.023 podpěrka paží s deskou (stoleček) • • 3.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru • • 1.500,- Kč
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1001.050 JORDAN A transport   12.650,- Kč

Transportní lehátko s pecnou výškou, bezmotorové

Rozměry: 195 x 65 cm; 2segmentový
✔ hlavový díl nastavitelný utahovacím systémem páček
✔ standardní pevná výška lehátka je 70cm
✔ kolečka Ø150 mm 3ks s totální brzdou, 1ks s aretací rovného směru pod podhlavníkem
✔ převozní nosnost 180 kg, hmotnost vozíku 30 kg, průjezdná šíře 72 cm, vnější délka 205 cm
✔ odkládací drátěný koš
✔ otočné plastové nárazníky

120
195

75

65

LEHÁTKA JORDAN Hospital

pŘÍSLUŠENSTVÍ A transport, A2h:
Kat. číslo název A transport A2h cena

1901.014 držák na hygienický papír • • 1.100,- Kč

1901.026 postranní bradla sklopná nebo vysouvací • • 2.100,- Kč

1901.025 infuzní stojan a držák stojanu • • 2.500,- Kč

1001.060 JORDAN A2h   28.000,- Kč

Transportní lehátko polohovatelné

Rozměry: 196 x 70 cm; 2segmentový
✔ podhlavník je nastavitelný nahoru systémem Rostomat
✔ hydraulicky nastavitelná výška 59 - 94 cm
✔ centrální brzda koleček
✔ aretace levého předního kolečka ve směru jízdy
✔ volný chod koleček
✔ nárazníková kolečka  ø 70 mm

196
149 47
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1020.032 JORDAN T3 simple   25.000,- Kč

Odběrové křeslo s pevnou výškou

Rozměry: 195 x 65 cm; 3segmentový
✔ zádová část nastavitelná nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou
✔ standardní pevná výška lehátka je 60 cm, výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU
✔ odnímatelné područky

pŘÍSLUŠENSTVÍ  T3 simple, T3:
Kat. číslo název T3 simple T3 cena

1901.025 infuzní stojan a držák stojanu • • 2.500,- Kč

1901.045 nožní ovladač elektromotoru 1 ks /na výběr: ovládání  zádové 
části, sedací části nebo výškové části/ 

• 2.200,- Kč

1901.046 pomocný nástupní stupínek • 3.500,- Kč

1901.086 zádový a nožní díl ovládaný elektromotory • 18.000,- Kč

1020.031 JORDAN T3   45.000,- Kč

Odběrové křeslo s nastavitelnou výškou

Rozměry: 195 x 70 cm; 3segmentový
✔ zádová část nastavitelná nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ poloha nohou nastavitelná systémem Rostomat
✔ elektricky nastavitelná výška 65 - 95 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ odnímatelné područky
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1106.031 JORDAN prima 3   32.400,- Kč

Rozměry: 195 x 65 cm; 3segmentový
✔ zádová část nastavitelná nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ poloha nohou nastavitelná plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 101 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

pŘÍSLUŠENSTVÍ prima 3:
Kat. číslo název cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm 3.800,- Kč

1901.011 ústní otvor v podhlavníku s krytem 750,- Kč

1901.006 kónické zúžení u nohou 1.000,- Kč

1901.007 kónické zúžení u hlavy 1.000,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL 2.500,- Kč

1901.013 rozšířená úložná plocha lehátka nad 80 cm včetně 800,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru 1.500,- Kč 

SpEciÁLNÍ LEHÁTKA

50
-9
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210

8060

195

1030.010 JORDAN S1 sprchovací   39.000,- Kč

Jednomotorové hydraulické sprchovací lehátko pro transport a osobní hygienu imobilních pacientů.
Rozměry: 80 x 210 cm (včetně bradel), vnitřní rozměr vany: 60 x 195 cm, 1segmentový
✔ hydraulicky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ jednodílná vana s podélnými odtokovými drážkami
✔ sklon vany k odtokovému ústí
✔ flexibilní odtoková hadice v nožní části lehátka
✔ sklopné postranní bradla po celém obvodu
✔ plastová kolečka o průměru 150 mm s centrální brzdou
✔ převozní nosnost 150 kg
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pŘÍSLUŠENSTVÍ M6 osteo:
Kat. číslo název cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm 3.800,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom 3.500,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír 1.100,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální 1x 6.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru 1.500,- Kč

1321.082 JORDAN URL   63.000,- Kč

Křeslo pro urodynamické vyšetřování, měření i pro videourodynamiku při použití mobilního c ramene
Rozměry: 127 x 70 cm; 2segmentový
✔ nízká nástupní výška 48 cm
✔ elektricky nastavitelná výška 48 - 80 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ nosnost 150 kg
✔ posuvná podpěrka hlavy
✔ držáky nohou s možností pevné fixace

198

1113.061 JORDAN M6 osteo   43.100,- Kč

Osteopatické lehátko
Rozměry: 198 x 53 cm; 6segmentový
✔ nastavitelný otvor na obličej
✔ hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou 
✔ vysouvací nožní opěrky
✔ boční sklopné podpěrky
✔ elektricky nastavitelná výška 53 - 90 cm
✔ elektrické naklápění až 30°
✔ ruční ovladač elektromotoru
✔ ovládání otvoru na obličej 
✔ zadní mechanicky polohovatelná podpěra nohou
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1006.053 JORDAN f7 cM   43.100,- Kč

Rozměry: 200 x 65 cm; 7segmentový
✔ plynovou vzpěrou nastavitelný hlavový díl od -90° do +60°
✔ možnost zakrýt otvor na ústa
✔ sklopné podpěry rukou
✔ posuvné podpěry rukou podél středního segmentu
✔ centrálně přenastavitelná opěra nohou
✔ elektricky nastavitelná výška 50 – 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

pŘÍSLUŠENSTVÍ  f7 cM:
Kat. číslo název cena

1901.001 kolečka  ø 70 mm 2.500,- Kč

1901.002 kolečka  ø 100 mm 3.800,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom 3.500,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální 1x 6.000,- Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru 1.500,- Kč
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1321.071 JORDAN U7 plastik   48.500,- Kč

Rozměry: 172 x 71 cm; 7segmentový
✔ zádová část je obsluhovatelná pro sezení (za příplatek elektricky)
✔ hlavový díl odnímatelný
✔ podpěrky paží výškově nastavitelné, odnímatelné
✔ nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
✔ elektricky nastavitelná výška 50 - 105 cm
✔ ruční ovladač elektromotoru

pŘÍSLUŠENSTVÍ U7 plastik:
Kat. číslo název cena

1901.002 kolečka  ø 100 mm 3.800,- Kč

1901.008 nožní ovladač elektromotoru 850,- Kč

1901.009 konstrukční ovladač elektromotoru RAL 2.500,- Kč

1901.010 konstrukční ovladač elektromotoru chrom 3.500,- Kč

1901.014 držák na hygienický papír 1.100,- Kč

1901.015 postranní lišty na fixační popruhy RAL 1.100,- Kč

1901.016 postranní lišty na fixační popruhy chrom 1.600,- Kč

1901.042 eurolišta podél boku lehátka 4.000,- Kč

1901.043 fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální 1x 6.000,- Kč

1901.044 elektricky ovládaná zádová část 5.000,-Kč

1901.050 bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru 1.500,- Kč

1321.072 JORDAN ORL vyšetřovací   23.900,- Kč

pohodlné univerzální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, polosedě i vleže
Rozměry: 148 x 46 cm; 4segmentový
✔ standardní pevná výška lehátka je 5 1cm
✔ čtyřdílná pracovní plocha, barva dle výběru
✔ sklon zad nastavitelný manuálně +5° až +95°
✔ možnost rotace křesla s pacientem + - 90°
✔ praktická snímatelná madla pro pacienta
✔ hlavový segment nastavitelný manuálně
✔ nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže
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1800.020 JORDAN MARy Wenge   79.740,- Kč
1800.021 JORDAN MARy přírodní jasan   69.840,- Kč
1800.022 JORDAN MARy mořený jasan (tmavý dub)  71.910,- Kč
 
Rozměry: šířka: 70 - 80 cm, výška: možnost přestavění 65 - 93 cm, délka: 206 cm; třídílný podhlavník
✔ masivní dřevěná konstrukce
✔ 3-dílná hlavová část s otvorem na nos
✔ pozitivně a negativně nastavitelná hlavová část
✔ možnost snížení pažní části
✔ plynulé přestavování výšky
✔ šesticentimetrový podklad 
✔ možnost výběru ze 40 barev

pŘÍSLUŠENSTVÍ JORDAN MARy:
Kat. číslo název cena

1901.064 druhý nožní ovladač 1.200,- Kč

1800.010 JORDAN HENRy přírodní jasan   65.160,- Kč
1800.011 JORDAN HENRy mořený jasan (tmavý dub)  67.410,- Kč

Rozměry: šířka: 65 - 80 cm, výška: možnost přestavění 63 - 93 cm, délka: 200 cm;  jednodílný podhlavník
✔ masivní dřevěná konstrukce
✔ 1-dílná hlavová část
✔ pozitivně a negativně nastavitelná hlavová část
✔ pozitivně nastavitelná nožní část
✔ možnost dodat s nožním pedálem nebo ruční pákou pro přestavění výšky
✔ plynule nastavitelné pomocí elektrického kvalitního pohonu
✔ čtyřcentimetrový podklad 
✔ možnost výběru ze 40 barev

pŘÍSLUŠENSTVÍ JORDAN HENRy:
Kat. číslo název cena

1901.064 druhý nožní ovladač 1.200,- Kč

1901.066 silnější 6 cm podklad 990,- Kč

DŘEVĚNÁ LEHÁTKA JORDAN
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ODBĚROVÉ ŽiDLE

3015.001 Židle odběrová - jedna područka s kloubem, slouží k odběrům v ordinacích 4.700,- Kč

Židle odběrová - dvě područky s kloubem, slouží k odběrům v ordinacích 7.400,- Kč

ŽiDLE A STOLiČKy

3010.001 Pevná stolička - čtvercové sedátko 30 x 30 cm čalouněné 900,- Kč

3010.002 Pevná stolička - v barvách RAL, kulaté sedátko 900,- Kč

dřevěné nebo čalouněné

kat. číslo název cena bez základní sazby DpH

DOpLŇKOVý NÁByTEK pRO ZDRAVOTNicTVÍ

 Dezinfekční přípravky na lehátka a stoly   
1905.005 INCIDIN LIQUID 5 l, alkohol 788,- Kč
1905.001 INCIDIN LIQUID 1 l, alkohol 189,- Kč

    
 Aplikační pomůcky   
1905.105 Mechanická pumpa na kanystr INCIDIN LIQUID 5 l 169,- Kč 
1905.101 Sprejový aplikátor pro rozprašování dezinfekčního prostředku INCIDIN LIQUID 1 l 210,- Kč

kat. číslo název cena bez základní sazby DpH

 Šíře 33 cm   
1906.033 role délka 25 m, perforace po 50 cm (M33N-50-barva) 96,- Kč

 Šíře 38 cm   
1906.038 role délka 40 m, perforace po 50 cm (M38N-50-barva) 249,- Kč

 Šíře 51 cm   
1906.051 role délka 40 m, perforace po 50 cm (M51N-50-barva) 276,- Kč
1906.052 role délka 40 m, perforace po 80 cm (M51N-80-barva) 276,- Kč
1906.053 role délka 40 m, perforace po 160 cm (M51N-160-barva) 276,- Kč
1906.054 role délka 40 m, bez perforace (M51N-40M-barva) 276,- Kč

DEZiNfEKČNÍ pŘÍpRAVKy NA LEHÁTKA A STOLy
firma RESi Třeboň spol. s r.o.  doporučuje pouze tyto námi odzkoušené přípravky!

JEDNORÁZOVÉ OcHRANNÉ pODLOŽKy
Jednorázové hygienické ochranné podložky se skládají z dvou vrstev buničiny, které umožňují dokonalou absorpci tekutin a polyetylénové fólie, 
která zabrání prosáknutí. Vyrábí se v šířích 33, 38 a 51 cm. K utržení podložky slouží perforace ve vzdálenostech 50, 80, 160 cm.
Podložky dodáváme v barevném provedení: zelená, modrá, žlutá, meruňková, fialová, růžová a bílá.

kat. číslo název cena bez základní sazby DpH

  

DOpLŇKy
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kat. číslo název cena bez základní sazby DpH

3010.004 Z 302 - nastavitelná stolička se třemi rameny, nastavení výšky 45 - 60 cm, kruhové 

sedátko čalouněné, v barvách RAL

1.450,- Kč

3010.005 Stolička BOBÍK, nastavení výšky 40 - 53 cm, podstavec s pěti rameny na kolečkách, 

polstrované kruhové sedátko o průměru 33 cm

1.950,- Kč

3010.006 Z 361 - nastavitelná stolička, chromovaný podstavec a opěrka, pneumatické nastavení 

výšky 48 - 70 cm, kolečka  ø 70 mm

3.900,- Kč

3010.008 Masážní stolička - rybí tvar, pneumatické nastavení výšky 50 - 62 cm, polstrované 

sedátko

5.000,- Kč

3010.010 Stolička otočná, podstavec pětiramenný na kolečkách, polstrované kruhové sedátko 

(1250 08 26 418)

2.100,- Kč

3010.013 MISS 4 s područkami - pneumatické nastavení výšky 42 - 55 cm, vhodná k pracovnímu 

stolu

3.300,- Kč

3010.014 MISS 4 - pneumatické nastavení výšky 42 - 55 cm, vhodná k pracovnímu stolu 2.900,- Kč

3010.015 LADY 1 - pneumatické nastavení výšky 56 - 70 cm, vhodná pro práci v polosedu - 

polostoji

4.500,- Kč

3010.016 MISS 3 - židle - polokřeslo, polstrované sedátko a zádová opěrka 2.400,- Kč

3010.019 MEDMAX - židle otočná, alternativní sezení - čelně k zádové opěrce (2206 G 26,26 418) 4.800,- Kč

3010.020 Stolička otočná s oporou noh, kostra černá, světle šedá RAL 7035, kříž hliníkový, opora 

noh chrom (1205 62 6418)

3.400,- Kč 

3010.021 Taburet kruhový s vřetenovým nastavením výšky, otočný, rám bílý (1202 12 26 418) 2.150,- Kč

3010.023 Stolička otočná s oporou noh, píst chrom, kostra bílá, chrom (1254 62 26 418) 4.100,- Kč

3010.024 Stolička s opěrkou otočnou kolem sedáku, pro oporu zad i nohou, kříž hliníkový leště-

ný, kostra černá, světle šedá RAL 7035 (1253 G 26 418)

4.700,- Kč

3010.124 Stolička zubařská s opěrkou otočnou kolem sedáku, pro oporu zad i nohou, kříž hliní-

kový leštěný, kostra černá, světle šedá RAL 7035 (1253 G dent)

5.600,- Kč

3010.011 Stolička se speciální oporou zad / lokte v rozsahu 360 stupňů, kříž chrom (1251 G 

med)

4.400,- Kč

3010.012 Stolička zubařská se speciální oporou zad / lokte v rozsahu 360 stupňů, kříž chrom 

(1251 G dent)

5.400,- Kč

3010.025 Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem leštěný hliník, extra měkké pols-

trování (1256 G 26 418)

2.300,- Kč

3010.026 Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem leštěný hliník, tvarovaný sedák 

sedlový (1257 G 26 418)

2.500,- Kč

3010.030 Nastavitelná stolička se sedlovým sedákem ROCKY ROLL, kostra světle šedá, kříž 

hliníkový leštěný (1207 G 26 418)

2.900,- Kč

3010.044 Židle otočná pracovní s nožní oporou, kříž chrom/bílý, píst chrom, záda plast bílý, 

mechanika černá (2203 62 26 418)

4.900,- Kč
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3010.004 Z 302 - nastavitelná stolička se třemi rameny, nastavení výšky 45 - 60 cm, kruhové 

sedátko čalouněné, v barvách RAL

1.450,- Kč

3010.005 Stolička BOBÍK, nastavení výšky 40 - 53 cm, podstavec s pěti rameny na kolečkách, 

polstrované kruhové sedátko o průměru 33 cm

1.950,- Kč

3010.006 Z 361 - nastavitelná stolička, chromovaný podstavec a opěrka, pneumatické nastavení 

výšky 48 - 70 cm, kolečka  ø 70 mm

3.900,- Kč

3010.008 Masážní stolička - rybí tvar, pneumatické nastavení výšky 50 - 62 cm, polstrované 

sedátko

5.000,- Kč

3010.010 Stolička otočná, podstavec pětiramenný na kolečkách, polstrované kruhové sedátko 

(1250 08 26 418)

2.100,- Kč

3010.013 MISS 4 s područkami - pneumatické nastavení výšky 42 - 55 cm, vhodná k pracovnímu 

stolu

3.300,- Kč

3010.014 MISS 4 - pneumatické nastavení výšky 42 - 55 cm, vhodná k pracovnímu stolu 2.900,- Kč

3010.015 LADY 1 - pneumatické nastavení výšky 56 - 70 cm, vhodná pro práci v polosedu - 

polostoji

4.500,- Kč

3010.016 MISS 3 - židle - polokřeslo, polstrované sedátko a zádová opěrka 2.400,- Kč

3010.019 MEDMAX - židle otočná, alternativní sezení - čelně k zádové opěrce (2206 G 26,26 418) 4.800,- Kč

3010.020 Stolička otočná s oporou noh, kostra černá, světle šedá RAL 7035, kříž hliníkový, opora 

noh chrom (1205 62 6418)

3.400,- Kč 

3010.021 Taburet kruhový s vřetenovým nastavením výšky, otočný, rám bílý (1202 12 26 418) 2.150,- Kč

3010.023 Stolička otočná s oporou noh, píst chrom, kostra bílá, chrom (1254 62 26 418) 4.100,- Kč

3010.024 Stolička s opěrkou otočnou kolem sedáku, pro oporu zad i nohou, kříž hliníkový leště-

ný, kostra černá, světle šedá RAL 7035 (1253 G 26 418)

4.700,- Kč

3010.124 Stolička zubařská s opěrkou otočnou kolem sedáku, pro oporu zad i nohou, kříž hliní-

kový leštěný, kostra černá, světle šedá RAL 7035 (1253 G dent)

5.600,- Kč

3010.011 Stolička se speciální oporou zad / lokte v rozsahu 360 stupňů, kříž chrom (1251 G 

med)

4.400,- Kč

3010.012 Stolička zubařská se speciální oporou zad / lokte v rozsahu 360 stupňů, kříž chrom 

(1251 G dent)

5.400,- Kč

3010.025 Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem leštěný hliník, extra měkké pols-

trování (1256 G 26 418)

2.300,- Kč

3010.026 Nastavitelná stolička s 5-ti ramenným podstavcem leštěný hliník, tvarovaný sedák 

sedlový (1257 G 26 418)

2.500,- Kč

3010.030 Nastavitelná stolička se sedlovým sedákem ROCKY ROLL, kostra světle šedá, kříž 

hliníkový leštěný (1207 G 26 418)

2.900,- Kč

3010.044 Židle otočná pracovní s nožní oporou, kříž chrom/bílý, píst chrom, záda plast bílý, 

mechanika černá (2203 62 26 418)

4.900,- Kč

3010.046 Taburet, kostra stříbrná perlová (1163 08 26  418) 2.050,- Kč

3010.060 Pracovní židle Class s oporou nohou, otočná a s velkým rozsahem výšky sezení, kostra 

chrom, polypropylen bílý (24C0 C P20), područky za příplatek 350,- Kč

3.100,- Kč

3010.081 Airlift model VAHK - plastový sedák - výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná,  

s plastovým sedákem (na výběr ze šesti barev)

3.067,- Kč

3010.082 Airlift model VAHK.P - plastový sedák s čalouněným panýlkem - výškově nastavitelné 

pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem (na výběr ze šesti barev) s čalouněným 

panýlkem.

3.779,-Kč

Křesla otočná

3010.042 CITY LINE - křeslo otočné vysoké s loketními opěrkami, mechanika Synchro, kostra 

světle šedá, kříž polyamid, čalounění kůže (2496 G 81 008)

12.300,- Kč

3010.142 CITY LINE - křeslo otočné vysoké s loketními opěrkami, mechanika Synchro, kostra 

světle šedá, kříž polyamid, čalounění koženka (2496 G 26 008)

10.300,- Kč

3010.143 CITY LINE - křeslo otočné vysoké s loketními opěrkami, mechanika Synchro, kostra 

světle šedá, kříž hliníkový (2496)

10.950,- Kč

3010.038 CITY LINE - křeslo otočné vysoké s loketními opěrkami, mechanika Synchro, kostra 

světle šedá, kříž polyamid, čalounění koženka (2496 G)

10.200,- Kč

3010.035 Křeslo otočné se vzduchovou pumpou a loketními opěrkami, mechanika Synchro, 

Dynamic Hard, rám chrom, čalounění koženka (2478 C 26 418)

16.690,- Kč

3010.037 Křeslo otočné se vzduchovou pumpou a loketními opěrkami, mechanika Synchro, 

Dynamic Hard, rám chrom, čalounění kůže (2478 C 81 008)

19.350,- Kč

Křesla cHRONO

3010.047 Křeslo otočné CHRONO, vysoká záda, sedák a záda - pletená síťovina, kostra včetně 

područek chrom (24C1)

9.500,- Kč

3010.048 Křeslo pérové CHRONO, sedák a záda - pletená síťovina, kostra včetně područek 

chrom (25C3)

8.500,- Kč

pracovní židle  OpEN Entry

3010.050 Záda vysoká, kostra černá, machanika Multimatic Comfort (2269 S) 5.800,- Kč

3010.051 Záda vysoká, kostra černá, machanika Multimatic Synchro-Comfort (2270 S) 5.500,- Kč

3010.052 Záda vysoká, kostra černá, machanika Multimatic Ergo (2248 S) 5.200,- Kč

3010.028 Židle otočná, výška zádové opěrky 54 cm, mechanika Multimatic Comfort, kříž poly-

amidový, plastové díly světle šedé, pevné područky (2269 GN A 26 418)

6.800,- Kč

kat. číslo název cena bez základní sazby DpH
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kat. číslo název cena bez základní sazby DpH

3010.043 Židle otočná, výška zádové opěrky 44 cm, mechanika Multimatic Ergo, rám světle 

šedá (2248 med 26 418)

5.900,- Kč

3010.031 Mechanika Top Synchro Plus nastavení hloubky sezení, kostra černá, nastavení be-

derní páteře, výška zádové opěrky 54 cm (227 S)

6.500,-Kč

3010.032 Mechanika Top Synchro Plus nastavení hloubky sezení, kostra černá, výška zádové 

opěrky 44 cm (225 S)

5.650,-Kč

Návštěvní židle

3010.070 Class, čtyři nohy, kostra chrom, polypropylen bílý (25C1 01 P20) 

područky za příplatek 350,- Kč

1.600,- Kč

3010.083 VFH Airflex - plastový sedák (na výběr ze šesti barev) ergonomicky tvarovaný sedák 

i opěrák (se vzduchovým polštářem), kovové podnoží, pružné sezení, stohovatelné

1.815,- Kč

3010.084 VFH.P Airflex - plastový sedák (na výběr ze šesti barev) s čalouněným panýlkem 

ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), kovové podnoží, 

pružné sezení, stohovatelné

2.547,- Kč

Ceny židlí a křesel jsou v základním provedení, pokud není v textu vedeno jinak

.

LAVicE DO ČEKÁREN

class - kostra chrom, čalouněný sedák i záda, pár područek polypropylen v barvě

3014.020 dvojlavice (41C2 01 P17 A RS2 RP2) 6.750,- Kč

3014.021 trojlavice (41C3 01 P17 A RS3 RP3) 9.020,- Kč

3014.022 čtyřlavice (41C4 01 P17 A RS4 RP4) 11.280,- Kč

3014.023 pětilavice (41C5 01 P17 A RS5 RP5) 13.590,- Kč

Lavice LNp - konstrukce z ocelových oválných profilů v barvách RAL, sedák a záda 

dřevěná nebo čalouněná

3014.030 dvojlavice 3.350,- Kč

3014.031 trojlavice 4.523,- Kč

3014.032 čtyřlavice 5.690,- Kč

3014.033 pětilavice 6.882,-Kč

Lavice LNVf - plastové sedáky Airflex výběr ze šesti barev, konstrukce  

v barvách RAL

3014.040 dvojlavice 5.715,- Kč

3014.041 trojlavice 7.235,- Kč

3014.042 čtyřlavice 8.755,- Kč

3014.043 pětilavice 10.275,-Kč
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ceny doplňkového nábytku jsou uvedeny bez DpH - pokud není uvedeno jinak.
V cenách není započítána doprava.  Jihočeský kraj zdarma, ostatní kraje 350,-Kč/ks bez DpH.

3010.043 Židle otočná, výška zádové opěrky 44 cm, mechanika Multimatic Ergo, rám světle 

šedá (2248 med 26 418)

5.900,- Kč

3010.031 Mechanika Top Synchro Plus nastavení hloubky sezení, kostra černá, nastavení be-

derní páteře, výška zádové opěrky 54 cm (227 S)

6.500,-Kč

3010.032 Mechanika Top Synchro Plus nastavení hloubky sezení, kostra černá, výška zádové 

opěrky 44 cm (225 S)

5.650,-Kč

Návštěvní židle

3010.070 Class, čtyři nohy, kostra chrom, polypropylen bílý (25C1 01 P20) 

područky za příplatek 350,- Kč

1.600,- Kč

3010.083 VFH Airflex - plastový sedák (na výběr ze šesti barev) ergonomicky tvarovaný sedák 

i opěrák (se vzduchovým polštářem), kovové podnoží, pružné sezení, stohovatelné

1.815,- Kč

3010.084 VFH.P Airflex - plastový sedák (na výběr ze šesti barev) s čalouněným panýlkem 

ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), kovové podnoží, 

pružné sezení, stohovatelné

2.547,- Kč

Ceny židlí a křesel jsou v základním provedení, pokud není v textu vedeno jinak

.

LAVicE DO ČEKÁREN

class - kostra chrom, čalouněný sedák i záda, pár područek polypropylen v barvě

3014.020 dvojlavice (41C2 01 P17 A RS2 RP2) 6.750,- Kč

3014.021 trojlavice (41C3 01 P17 A RS3 RP3) 9.020,- Kč

3014.022 čtyřlavice (41C4 01 P17 A RS4 RP4) 11.280,- Kč

3014.023 pětilavice (41C5 01 P17 A RS5 RP5) 13.590,- Kč

Lavice LNp - konstrukce z ocelových oválných profilů v barvách RAL, sedák a záda 

dřevěná nebo čalouněná

3014.030 dvojlavice 3.350,- Kč

3014.031 trojlavice 4.523,- Kč

3014.032 čtyřlavice 5.690,- Kč

3014.033 pětilavice 6.882,-Kč

Lavice LNVf - plastové sedáky Airflex výběr ze šesti barev, konstrukce  

v barvách RAL

3014.040 dvojlavice 5.715,- Kč

3014.041 trojlavice 7.235,- Kč

3014.042 čtyřlavice 8.755,- Kč

3014.043 pětilavice 10.275,-Kč

ScHůDKy A BRADLA

3101.010 schůdky jednostupňové hranaté 690,- Kč

3101.020 schůdky jednostupňové zaoblené 790,- Kč

3102.010 schůdky dvojstupňové hranaté 1.100,- Kč

3102.020 schůdky dvojstupňové zaoblené 1.300,- Kč

3102.021 schůdky dvojstupňové zaoblené, zábradlí 1.900,- Kč

3103.010 schůdky trojstupňové hranaté 1.400,- Kč

3103.020 schůdky trojstupňové zaoblené 1.600,- Kč

3103.091 schůdkový můstek se 3 stupni, horní plošinou a postranními madly 12.000,- Kč

3103.092 schůdkový můstek rohový se 3 a 4 stupni, horní plošinou a postranními madly 14.670,- Kč

3102.091 schůdkový můstek se 2 stupni 1.900,- Kč

3101.099 protiskluzový povrch, cena za jeden stupeň schůdku 300,- Kč

3109.031 rovnoběžná bradla 3 m dlouhá, nastavitelné zábradlí 8.500,- Kč

ZRcADLA

3301.010 zrcadlo výklopné s kolečky 144 x 52cm 5.400,- Kč

TRAKČNÍ ZÁVĚSy

3401.011 trakční závěsný rám do stropu v barvách RAL 3.900,- Kč

3401.021 trakční klec v barvách RAL 11.500,- Kč

ZÁSTĚNy, pARAVÁNy

3500.001 zástěna jednodílná, bílá barva, pojízdná, š - 90,4, v - 190 cm 2.250,- Kč

3500.002 zástěna dvoudílná, bílá barva, pojízdná, š - 2 x 75, v - 190 cm 4.350,- Kč

3500.003 zástěna třídílná, bílá barva, pojízdná, š - 3 x 75, v - 190 cm 5.950,- Kč

3500.004 paraván JOLLY, vhodný doplněk ke stoličkám CHRONO, chromovaná konstrukce, 

prodyšná síťovina v bílé nebo černé barvě, š - 85, v - 116 cm (4J16)

5.040,- Kč

3500.005 paraván JOLLY, vhodný doplněk ke stoličkám CHRONO, chromovaná konstrukce, 

prodyšná síťovina v bílé nebo černé barvě, š - 85, v - 160 cm (4J60)

5.500,- Kč

dodatečná výbava paravánů JOLLy:

3500.006 otočná spojka 30,- Kč

kat. číslo název cena bez základní sazby DpH
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