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PONUKA  

SLUŽIEB 

Prenájom nemocničných lôžok 

 Prenájom elektricky polohova-

teľnej postele v kompletnom vy-

bavení vrátane matraca s paro-

priepustným poťahom bez  predpi-

su na dohodnutý čas, alebo po do-

bu, ktorá je nevyhnutná 

 

Predaj nemocničných lôžok 

 Ponúkame Vám nové lôžka ne-

meckej výroby zn. Burmeier od 

779€ ale aj repasované lôžka od  

399€ + doprava  

 

Servis a predaj príslušenstva  

 Pozáručný servis všetkých elektric-

ky polohovateľných lôžok vratane  

možnosti zakúpenia repasovaných 

náhradných dielov 

*Viac info o produktoch, službách a cenách dopravy a mon-

táže nájdete na našom webe NEMOCNICNELOZKA.SK.  

Naše referencie sú na facebookovom  profile 

„Nemocnicnelozka.sk“.  
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PRENÁJOM *Viac info o produktoch, službách a cenách dopravy a mon-

táže nájdete na našom webe NEMOCNICNELOZKA.SK.  

Naše referencie sú na facebookovom  profile 

„Nemocnicnelozka.sk“.  

Ponúkame zapožičanie elektricky polo-

hovateľného lôžka pre domácu a ošetro-

vaľskú starostlivosť. Lôžka ponúkame vrá-

tane roštu, zábran, hrazdy s držadlom a 

matraca s antidekubitovým efektom a 

umývateľným poťahom, to všetko bez 

kaucie a s možnosťou dopravy a inštalá-

cie u Vás doma. 

… Odľahčí náročné polohovanie a šetrí zdravie ošetro-

vateľa 

… Umožní predchádzať vzniku preležanín a dekubitov 

… Ponúka chorému jednoduchú rehabilitáciu 

… Napomáhá zlepšovať sebaobsluhu a sobestačnosť 

… Bez lékarského predpisu na dohodnutý čas alebo po 

dobu, ktorá je nevyhnutá 

KOMPLETNÝ SET IBA ZA 60€/MESAČNE (lôžko, 2x bočnice, hrazda, matrac s poťahom)  
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PRENÁJOM 

príslušenstvo 
*Viac info o produktoch, službách a cenách dopravy a mon-

táže nájdete na našom webe NEMOCNICNELOZKA.SK.  

Naše referencie sú na facebookovém  profile 

„Nemocnicnelozka.sk“.  

 

Antidekubitný matrac s 

kompresorom prenájom  

… 15€/mesiac 

Nočný stolík prenájom 

… 15€/mesiac 

Invalidný vozík prenájom 

… 20€/mesiac 

Chodítko prenájom 

… 15€/mesiac 

Tip: Naše služby si môžete objednať on-line! 
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   PREDAJ  

NOVÉ LÔŽKO 

 

NOVÉ LÔŽKO ZA PRIJATEĽNÚ CENU 

Burmeier ECONOMIC II,III – cena 779€ vrátane 

DPH + doprava 

Polohovacia posteľ je vybavená lamelovým roštom. Konštrukcia elek-

trickej polohovacej postele je pokrytá drevom a tak posteľ pôsobí prí-

jemným dojmom. Polohovacie lôžko je 4-dielne a ovláda sa pomocou 

ovládača, označeného piktogramami pre lepšiu orientáciu. Má plynulo 

elektricky nastaviteľnú oporu bedier, oporu dolných končatín, výšku 

ložnej plochy a je možné nastaviť náklon celej postele. Vďaka náklonu 

celej postele je možné z tohto lôžka vytvoriť „kreslo“. Medzi výhody 

tohto lôžka je možnosť spustenia bočníc, čo zaisťuje pacientovi veľmi 

dobrý prístup ako na lôžko, tak aj zostup z neho. Elektrické polohovacie 

lôžko je ďalej vybavené hrazdou s držadlom. Hrazdu je možné umiestniť 

na pravú aj ľavú stranu lôžka. Drevené bočnice sú umiestnené na oboch 

stranách lôžka 

… NASTAVOVANIE VÝŠKY LOŽNEJ PLOCHY 

PRE JEDNODUCHŠIU manipuláciu s pacientom/komfortnú hygienu/lepší presun na 

vozík/ uľahčené vstávanie aj líhanie 

… NASTAVENIE UHLA CHRBTOVEJ ČASTI 

PRE JEDNODUCHÉ polohovanie pre komunikáciu / jedlo/ k bežným denným úkonom/ 

zvýšené pohodlie 

… NASTAVENIE UHLA A ZALOMENIE NÔH 

PRE RÝCHLE odľahčenie/pohodlie/stabilizovanie polohy 

… NASTAVENIE INDIVIDUÁLNEHO POLOHOVANIA A KRESLO PRE KARDIAKOV 

PRE INDIVIDUÁLNE nastavenie polohy /odľahčenie časti tela u špecifických chorôb/ 

kreslo pre kardiakov 

Fu
n
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   PREDAJ  

REPAS LÔŽKO 

 

NAJLEPŠÍ POMER CENA/VÝKON 

Burmeier REPASOVANÉ (celoelektrické) – cena 

489€ vrátane DPH + doprava 

Polohovacia posteľ je vybavená lamelovým roštom. Konštrukcia elek-

trickej polohovacej postele je pokrytá drevom a tak posteľ pôsobí prí-

jemným dojmom. Polohovacie lôžko je 4-dielne a ovláda sa pomocou 

ovládača, označeného piktogramami pre lepšiu orientáciu. Má plynulo 

elektricky nastaviteľnú oporu bedier, oporu dolných končatín, výšku 

ložnej plochy a je možné nastaviť náklon celej postele. Vďaka náklonu 

celej postele je možné z tohto lôžka vytvoriť „kreslo“. Medzi výhody 

tohto lôžka je možnosť spustenia bočníc, čo zaisťuje pacientovi veľmi 

dobrý prístup ako na lôžko, tak aj zostup z neho. Elektrické polohovacie 

lôžko je ďalej vybavené hrazdou s držadlom. Hrazdu je možné umiestniť 

na pravú aj ľavú stranu lôžka. Drevené bočnice sú umiestnené na oboch 

stranách lôžka 

… NASTAVOVANIE VÝŠKY LOŽNEJ PLOCHY 

PRE JEDNODUCHŠIU manipuláciu s pacientom/komfortnú hygienu/lepší presun na 

vozík/ uľahčené vstávanie aj líhanie 

… NASTAVENIE UHLA CHRBTOVEJ ČASTI 

PRE JEDNODUCHÉ polohovanie pre komunikáciu / jedlo/ k bežným denným úkonom/ 

zvýšené pohodlie 

… NASTAVENIE UHLA A ZALOMENIE NÔH 

PRE RÝCHLE odľahčenie/pohodlie/stabilizovanie polohy 

… NASTAVENIE INDIVIDUÁLNEHO POLOHOVANIA A KRESLO PRE KARDIAKOV 

PRE INDIVIDUÁLNE nastavenie polohy /odľahčenie časti tela u špecifických chorôb/ 

kreslo pre kardiakov 
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   PREDAJ 

   MATRACE  

 

Penováý zdravotný matrac DECUBIT+ je vyrobený z komfortných pien a skla-

dá sa z 15 cm nosnej studenej HR peny a 5 cm termoaktívnej VISCO peny, 

ktorej tuhosť sa mení podľa telesnej teploty používateľa. Pri ležaní dochádza 

k rovnomernému rozloženiu tlaku na matrac, čo má pozitívny vplyv na krvný 

obeh a regeneráciu svalov. Tento matrac je vrcholom spojenia kvality a kom-

fortu a je často používaný v pobytových a zdravotníckych zariadeniach. 

Materiálové zloženie: VISCO pena (50 mm), studená HR pena. 

 

Nosnosť matraca: 140 kg. 

 

Ceny sú vrátane paropriepustného poťahu SAFR. 

Matrac DECUBIT+ - 180€ vrátane DPH 

Matrac LUX - 120€ vrátane DPH 

Obojstranný zdravotný matrac LUX je vyrobený z vysoko elastickej a prieduš-

nej peny s antidekubitnou úpravou. Vďaka špeciálne prerezávanej hornej 

vrstvy studenej HR peny sa ideálne rozkladá hmotnosť a tlak ľudského tela. 

Plochy lôžka sú špeciálne prerezávané do anatomických ostrovčekov, čím je 

zabezpečené zónovanie matraca a tiež lepšie prevzdušnenie pod poťahom. 

Materiálové zloženie: HR studená pena (13 cm). 

Nosnosť matraca: 120 kg. 
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Kontakty: 

QUEENrent, s. r. o., Zahradnická 46A, 82108 Bratislava 

  

+421 911 339 108 

 info@nemocnicnelozka.sk 

 www.nemocnicnelozka.sk 

 

Nemocnicnelozka.sk, 2019 

 


