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Akční
doprod
31.12.2021
loužena do 25.1.2022
úspěch akce
Pro velkýnabídka
ceny jsou uvedeny vč. DPH

Aktivní antidekubitní matrace Domus 3 se slevou 15%
− aktivní antidekubitní systém pro osoby se středním až vysokým rizikem
vzniku dekubitů
− systém vč. pěnové vložky pro uložení přímo na rošt lůžka
− nosnost 180 kg, statický, alternační a transportní mód
− alarm nízkého tlaku, CPR ventil, kovové úchyty kompresoru

Akční cena: 13 636,Ušetříte: 2 406,-

Aktivní antidekubitní matrace Domus 4 se slevou 20%

– aktivní antidekubitní systém pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů
− nosnost 250 kg, režim trvale nízkého tlaku (CLP), alternační, podpory sedu,
podpory sedu s CLP nebo alternací, režim max. nafouknutí
− alarm nízkého tlaku, servisu, výpadku napájení, otočný CPR ventil, kovové úchyty kompresoru
− rozměry 200 x 90 (85) x 20 cm

Akční cena: 23 391,Ušetříte: 5 848,-

Zvedák Mover 180 se slevou 20%

− vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí a NiMH baterií
− elektrické rozevírání nohou, možnost zvedání ze země
− pevná konstrukce vážící pouze 32 kg s intervalem zdvihu 27 – 163 cm
− dálkové ovládání, nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene
− nosnost 180 kg, rozměry: šířka 67 cm, délka 126 cm, výška podvozku: 10,5 cm

Akční cena: 63 237,Ušetříte: 15 809,-

Sprchové lůžko Koval L1-HYD se slevou 10%

− sprchovací lůžko s hydraulickým zdvihem s jednodílnou ložnou plochou
− fixní náklon LP 3° pro snadnější odtok vody
− sklopné boční postranice s aretací
− velikost LP 190 x 65 cm, nosnost 170 kg, rozsah zdvihu 54 - 97 cm
− kolečka 150 mm, centrální brzda, polštář - tvar půlválec

Akční cena: 50 860,Ušetříte: 5 651,-

Polohovací pomůcky se slevou 20% při obj. nad 5 000 Kč bez DPH
− polohovací pomůcky Sláva a Viktorie slouží k polohování
dlouhodobě ležících osob a k rehabilitačním cvičením
− zamezují vzniku dekubitů, přispívají k úlevě od bolesti,
ke zvýšení komfortu, lepšímu spánku a zlepšení psychického stavu
− pomůcky jsou opatřeny snímatelným antibakteriálním
a nepropustným potahem Ocean, který lze prát na 95 °C
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Vážení,
obracíme se na Vás s nabídkou produktů, které jsme pro Vás v letošní sezóně vytipovali. Balíček
obsahuje následující dokumenty:
1. Akční nabídka - 5 produktů, které jsme do konce roku zlevnili a které pomohou vašemu personálu
jednodušeji poskytovat péči
2. Výprodej - nabídka předváděcích kusů, které nemají vady a poskytujeme na ně plnou 24 měsíční
záruku

Náš průřezový katalog naleznete v elektronické podobě
na našich stránkách www.dekubity.cz

Náš nový katalog aktivních antidekubitních matrací
naleznete v elektronické podobě na našich stránkách
www.dekubity.cz
V roce 2021 jsme rozšířili náš obchodní tým s cílem zlepšit a zkvalitnit dostupnost našich služeb.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na naše obchodní zástupce obrátit:
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602 788 558

kraje:

kraje:
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kraje:

obchodní ředitel

Karlovarský,
Ústecký,
Liberecký
a Královehradecký kraj

obchodní zástupce

Moravskoslezský,
Olomoucký
a Pardubický
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obchodní zástupce

Praha a Středočeský,
Jihočeský,
Plzeňský,
a Kraj Vysočina

obchodní zástupce

Jihomoravský,
a Zlínský
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