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LEVEL 1
KÓRHÁZAK RÉSZÉRE

Ellenáll a nagyobb forgalom okozta igénybevételeknek, hiszen porlakkfestett 

fém vázszerkezettel rendelkeznek. Az ülőbútorok egészséges és kényelmes 

komfortot biztosítanak akár műanyag (PP) felületűek, akár speciális faalapú 

(Soliwood®) anyagból készültek. A teljes funkció ellátásához az ajtón kívüli / 

kültéri bútortárgyak is hozzátartoznak, melyek minden esetben horganyzott 

vázszerkezettel és kültéri porlakk (poliészter alapú) festéssel rendelkeznek. 

A bútorválaszték az alapfunkciókra koncentrál, és természetesen igény szerinti 

elemekkel bővíthető.

A kórházi, rendelőintézeti bútorzat speciális közintézményi követel-

ményeket elégít ki. Esztétikájában szolid, nem a pillanatnyi diva-

tokra fekteti a hangsúlyt, hanem könnyen kezelhető, tisztántartható, 

mivel a laminált bútorlap melamingyanta felületű, az élek pedig speciális 

műanyagból (ABS) készülnek.
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LEVELKÓRHÁZAK RÉSZÉRE

kagylóüléses sorszék 2 személyes
kék műanyag palást, elektrosztatikusan porszórt 

szürke váz, önbeálló talpak
Sz: 1.2 m

Soliwood® sorszék 2 személyes
Szürke Soliwood® palást,

elektrosztatikusan porszórt szürke váz,
önbeálló talpak

Sz: 1.2 m

kagylóüléses szék
karfás vázszerkezet,

kék palást

kagylóüléses szék
karfa nélküli kivitel,

kék palást

Soliwood® forgószék
Szürke Soliwood® palást,
állítható ülésmagasság,

műanyag lábcsillag, görgős

Kárpitozott Soliwood® forgószék
Szürke Soliwood® palást,
állítható ülésmagasság,

műanyag lábcsillag, görgős

kagylóüléses sorszék 2 személyes 
kis asztallal

kék műanyag palást, elektrosztatikusan porszórt 
szürke váz, önbeálló talpak

Sz: 1.8 m

Soliwood® sorszék 2 személyes
kis asztallal

Szürke Soliwood® palást, elektrosztatikusan porszórt
szürke váz, önbeálló talpak

Sz: 1.8 m

kagylóüléses sorszék 3 személyes
kék műanyag palást, elektrosztatikusan porszórt 

szürke váz, önbeálló talpak
Sz: 1.8 m

Soliwood® sorszék 3 személyes
Szürke Soliwood® palást,

elektrosztatikusan porszórt szürke váz,
önbeálló talpak

Sz: 1.8 m

 SORSZÉKEK & SZÉKEK 

 AKÁR TÖBB ÓRÁN ÁT 

 EGYSZERŰ KIVITEL

 TARTÓ KÉNYELEM

 PRAKTIKUS MEGOLDÁS



4

LEVEL
KÓRHÁZAK RÉSZÉRE

 SZÉKEK & SZEKRÉNYEK 

ISO 1 szék
fehér műbőr ülőfelület és háttámla,

ezüstmetál váz,

BORA forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

állítható ülésmagasság,
alacsony dönthető háttámla,
görgős, műanyag lábcsillag

Ülőlapos Soliwood® forgószék
szürke soliwood ülőfelület,

állítható ülésmagasság,
műanyag lábcsillag, görgős

MEGANE forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

állítható ülésmagasság,
magas dönthető háttámla,

görgős, műanyag lábcsillag

Office Plusz műanyag
palástos forgószék

kék műanyag palást,
állítható ülésmagasság,

króm lábtartó, króm lábcsillag

1410 MEK forgószék
műbőr ülőfelület és háttámla,

állítható ülésmagasság,
magas dönthető háttámla,

görgős, műanyag lábcsillag

Phoenix forgószék
bőr ülőfelület és háttámla,

karfával, állítható ülésmagasság,
állítható hintamechanika,

görgős, műanyag lábcsillag

1410 MEK forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

karfával, állítható ülésmagasság,
magas dönthető háttámla,

görgős, műanyag lábcsillag

LGA 68C forgószék
műbőr ülőfelület és háttámla,

karfával, állítható ülésmagasság,
állítható hintamechanika,
görgős, króm lábcsillag



5

 SZÉKEK & SZEKRÉNYEK 

 1 ajtós álló felső szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, 2 polc,
Sz: 45 cm, Mé: 40, Ma: 70 cm

4 fiókos alsó szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,
kék ABS élzárás, HPL munkalap,

szintezhető fémlábak,
Sz: 45 cm, Mé: 60, Ma: 86 cm

2 ajtós szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
függőlegesen osztott, egyik oldalán 4 polccal,
másik oldalán mándli rúddal, zárható kivitel,

Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 195 cm

2 ajtós gyógyszer szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
4 polccal, zárható kivitel,

Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 195 cm

 2 ajtós felső szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, 2 polc,
Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 70 cm

2 ajtós alsó szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,
kék ABS élzárás, HPL munkalap,

2 polc, szintezhető fémlábak,
Sz: 80 cm, Mé: 60, Ma: 86 cm

 1 ajtós fekvő felső szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás,
Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 35 cm

Lenyitható pelenkázó
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, zárható,
Sz: 90 cm, Mé: 20/72 cm, Ma: 70 cm

Mosogatós szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
rozsdamentes, 2 medencés mosogató,

Sz: 80 cm, Mé: 60, Ma: 86 cm

 MODULÁLHATÓ

 SZEKRÉNYEK
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 2 ajtós alacsony
irattároló szekrény

fehér 18 mm-es laminált bútorlap,
kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,

2 polc, zárható kivitel,
Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 88 cm

 Tolóajtós fali vitrin
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,
kék ABS élzárás, parafa hátlappal,

Sz: 100 cm, Mé: 15, Ma: 100 cm

 Számítógép asztal
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, elektrosztatikusan
porszórt ezüstmetál fém vázszerkezet,

szintezhető lábdugókkal,
kábelátvezető nyílással,

Sz: 80 cm, Mé: 68, Ma: 76 cm

 8 fiókos
kartoték szekrény

fehér 18 mm-es laminált bútorlap,
kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,

függőregiszteres kivitel,
Sz: 85 cm, Mé: 48, Ma: 138 cm

 Görgős kis asztal
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, elektrosztatikusan
porszórt ezüstmetál fém vázszerkezet, 

2 db fékezhető görgő,
Sz: 50 cm, Mé: 50, Ma: 60 cm

 Orvosi asztal LEVEL 1
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, elektrosztatikusan
porszórt ezüstmetál fém vázszerkezet, 

szintezhető lábdugókkal, kábelátvezető nyílással,
zárható szekrénnyel,

Sz: 120 cm, Mé: 68, Ma: 76 cm

 2 ajtós szekrény
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
4 polc, zárható kivitel,

Sz: 80 cm, Mé: 40, Ma: 195 cm

Görgős számítógép tartó
elektrosztatikusan porszórt

ezüstmetál fém vázszerkezet,
görgős,

Sz: 28 cm, Mé: 35, Ma: 32 cm

 Nővér asztal LEVEL 1
fehér 18 mm-es laminált bútorlap,

kék ABS élzárás, elektrosztatikusan
porszórt ezüstmetál fém vázszerkezet,

szintezhető lábdugókkal, kábelátvezető nyílással,
2 db zárható fiókkal,

Sz: 120 cm, Mé: 68, Ma: 76 cm

LEVELKÓRHÁZAK RÉSZÉRE
 ASZTALOK & KIEGÉSZÍTŐK 



7

M-TTW 104 szállítókocsi
 szürke műanyag, 3 szintes,

2 db fékezhető görgővel

Paraván
elektrosztatikusan porszórt

„T” profilú lábak, 1db 170x120 cm-es
táblával szerelt, fehér műbőr bevonat

modulálható

Rozsdamentes hulladékgyűjtő
20 literes, pedálos kivitel

VARIO parafa tábla 1x1 m
Eloxált alumínium keret,

műanyag sarokvédő

 AF-2 állófogas
elektrosztatikusan porszórt váz,
akasztóvégeken fagömbökkel,

ezüstmetál

 Fém falifogas
elektrosztatikusan porszórt váz,

7 db akasztóval, ezüstmetál

 ASZTALOK & KIEGÉSZÍTŐK 

 NÉLKÜLÖZHETETLEN

 KELLÉKEK

Vizsgálóágy LEVEL 1.
Kör keresztmetszetű cső,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

fehér műbőr fekvőfelület,
állítható fejtámasz,

Sz: 62 cm, Mé: 195 cm, Ma: 78 cm

Fellépő LEVEL 1.
Kör keresztmetszetű cső,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

2 lépcső, szürke kompakt lemez,
Sz: 50 cm, Mé: 60 cm, Ma: 30 cm
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P-8
London pad
3 személyes

támlás

P-25
London pad
1 személyes

támlás

8080 45

64

45

6470 170

KT-2
Kerékpártároló

egyoldalas
4 személyes 

35

100 38

TV-2
London térelválasztó 

oszlop, öntöttvas
díszgömbbel

TV-4
London térelválasztó 

korlát

65

Ø 6100

100

Ø 4

LEVELKÓRHÁZAK RÉSZÉRE
 KÜLTÉRI BÚTOROK 

SZT-1
London hulladékgyűjtő

40 literes
csővázas,

hamutartóval.

86

55

52
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Natúr Dió Cseresznye

Fapácok

Struktúr
ezüst

Horganyzott
acél

SötétkékStruktúr
antracit

SötétzöldBézs Matt
fekete

Fémfestékek

 KÜLTÉRI BÚTOROK 
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LEVEL 2
HÁZIORVOSOK RÉSZÉRE

A háziorvosi rendelő számára konstruált bútorzat szem előtt tartja 

a barátságos, vonzó esztétikumot, amely nem mehet a funkci-

onalitás rovására. A tisztántarthatóság mellet nem igényel ápolást, 

karbantartást. A laminált bútorlap melamingyanta felülettel rendel-

kezik, az élek pedig speciális műanyagból (ABS) készülnek. 
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A porlakkfestett fém vázak stabilitást sugárzó megjelenést kölcsönöznek, ezen kívül az „alátakarítás”-t 

is lehetővé teszik. A beteg számára ajánlott ülőbútoroknál a tisztántarthatóságot, míg a személyzet 

számára az ergonómiát tekintjük a legfontosabbnak. A teljes funkció ellátásához az ajtón kívüli / kültéri 

bútortárgyak is hozzátartoznak, melyek minden esetben horganyzott vázszerkezettel és kültéri porlakk 

(poliészter alapú) festéssel rendelkeznek  A bútorválaszték az alapfunkciókra koncentrál, és természe-

tesen igény szerinti elemekkel bővíthető.
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LEVELHÁZIORVOSOK RÉSZÉRE
 SZÉKEK & SORSZÉKEK

Soliwood® sorszék 2 személyes
Szürke Soliwood® palást, elektrosztatikusan 

porszórt szürke váz, önbeálló talpak
Sz: 1.2 m

Soliwood® sorszék 2 személyes
kis asztallal

Szürke Soliwood® palást, elektrosztatikusan 
porszórt szürke váz, önbeálló talpak

Sz: 1.8 m

Soliwood® sorszék 3 személyes
Szürke Soliwood® palást, elektrosztatikusan 

porszórt szürke váz, önbeálló talpak
Sz: 1.8 m

 AKÁR TÖBB ÓRÁN ÁT 

 TARTÓ KÉNYELEM

Atlasz ERGO szék
Szürke Soliwood palást,

elektrosztatikusan porszórt
szürke síkovál vázszerkezet

Soliwood® forgószék
szürke soliwood palást,
állítható ülésmagasság,

műanyag lábcsillag,
görgős

Kárpitozott Soliwood®
forgószék

szürke soliwood palást,
állítható ülésmagasság,

kárpitozott ülő és háttámla,
műanyag lábcsillag, görgős

Office Plusz Soliwood®
forgószék

szürke soliwood ülőfelület,
állítható ülésmagasság,

króm lábcsillag, lábtartó,
görgős

Műanyag palástos forgószék
állítható ülésmagasság,

sötétzöld palást, műanyag lábcsillag,
görgős

Műbőr forgószék
állítható ülésmagasság,

kárpitozott szivacsos ülőlap,
műanyag lábcsillag, görgős

Office Plusz műanyag
palástos forgószék

állítható ülésmagasság,
sötétzöld műanyag palást,

króm lábcsillag, lábtartó, görgős

Ülőlapos Soliwood®
forgószék

szürke soliwood ülőfelület,
állítható ülésmagasság,

műanyag lábcsillag,
görgős
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 SZÉKEK & SORSZÉKEK

TEXAS forgószék
Magas háttámla, fix műanyag karfa,

állítható rugózási keménységű
hintamechanika,

gázliftes magasságállítás,
krómozott lábkereszt

ATLANTA szék
kárpit ülőfelület és háttámla,
elektrosztatikusan porszórt

fém vázszerkezet, karfás

SYNERGOS CLX forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

karfával, ergonómiailag formázott ülő és 
háttámla, aszinkron mechanika,

állítható ülésmagasság,
görgős, króm lábcsillag

2040 G03 szék
kárpit ülőfelület és háttámla,
elektrosztatikusan porszórt

fém vázszerkezet, karfás

1640 ASYN ATHEA forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

karfával, aszinkron mechanika,
állítható ülésmagasság,

görgős, műanyag lábcsillag

2060 Leon szék
kárpit ülőfelület és háttámla,
elektrosztatikusan porszórt

fém vázszerkezet, karfás

1380 MEK FLUTE forgószék
kárpit ülőfelület és háttámla,

karfával, ergonómiailag formázott,
szögletes ülőlap, állítható ülésmagasság,

görgős, műanyag lábcsillag

1120 TC szék
műbőr ülőfelület és háttámla,

króm vázszerkezet



14

 1 ajtós álló felső szekrény
zöld-szürke 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

2 polc,
Sz: 45 cm, Mé: 40 cm, Ma: 70 cm

4 fiókos alsó szekrény
zöld-szürke 18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, HPL munkalap,

szintezhető fémlábak,
Sz: 45 cm, Mé: 60 cm, Ma: 86 cm

2 ajtós szekrény
zöld-szürke 18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
függőlegesen osztott, egyik oldalán 4 polccal,
másik oldalán mándli rúddal, zárható kivitel,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

2 ajtós gyógyszer szekrény
zöld-szürke 18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
szintezhető fémlábak, 4 polc,

zárható kivitel,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

 2 ajtós felső szekrény
zöld-szürke 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

2 polc,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 70 cm

2 ajtós alsó szekrény
zöld-szürke 18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, HPL munkalap,

szintezhető fémlábak, 2 polc,
Sz: 80 cm, Mé: 60, Ma: 86 cm

 1 ajtós fekvő felső szekrény
zöld-szürke 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 35 cm

Lenyitható pelenkázó
szürke 18 mm-es
laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
zárható kivitel,

Sz: 90 cm, Mé: 20/72 cm, Ma: 56 cm

Mosogatós szekrény
zöld-szürke 18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
rozsdamentes, 2 medencés mosogató,

Sz: 80 cm, Mé: 60 cm, Ma: 86 cm

 MODULÁLHATÓ

 SZEKRÉNYEK
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4 fiókos görgős konténer
szürke 18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
központi záras,

2 db fékezhető görgővel,
Sz: 45 cm, Mé: 60, Ma: 40 cm

 2 ajtós alacsony
irattároló szekrény

zöld-szürke  18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, szintezhető fémlábak,

2 polcos, zárható kivitel,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 88 cm

 Tolóajtós fali vitrin
szürke  18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
parafa hátlap,

Sz: 100 cm, Mé: 15 cm, Ma: 100 cm

  Orvosi asztal LEVEL 2
szürke 18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, ezüst metál

elektrosztatikusan porszórt
comfort vázszerkezet, színtezhető lábdugókkal, 

kábelátvezető nyílással,
Sz: 140 cm, Mé: 80, Ma: 76 cm

 8 fiókos
kartoték szekrény

zöld-szürke  18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, szintezhető fémlábak,

függőregiszteres kivitel,
Sz: 85 cm, Mé: 48 cm, Ma: 138 cm

 Görgős kis asztal
zöld 18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
ezüst metál 

elektrosztatikusan porszórt fémváz,
2 db fékezhető görgővel,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 88 cm

Félkörelem LEVEL 2
szürke 18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, ezüst metál

elektrosztatikusan porszórt
szintezhető fémláb,

Sz: 40 cm, Mé: 80, Ma: 76 cm

 2 ajtós szekrény
zöld-szürke  18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás, szintezhető fémlábak,
4 polcos, zárható kivitel,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

Görgős számítógép tartó
ezüst metál elektrosztatikusan porszórt

 vázszerkezet, görgős,
Sz: 28 cm, Mé: 35 cm, Ma: 32 cm

 Nővér asztal LEVEL 2
szürke 18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, ezüst metál 

elektrosztatikusan porszórt comfort vázszerkezet
színtezhető lábdugókkal, kábelátvezető nyílással,

Sz: 160 cm, Mé: 80/60, Ma: 76 cm

LEVELHÁZIORVOSOK RÉSZÉRE

 TÁROLÓK & ASZTALOK
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LEVELHÁZIORVOSOK RÉSZÉRE

 KIEGÉSZÍTŐK

M-TTW 104 szállítókocsi
 szürke műanyag, 3 szintes

2 db fékezhető görgővel

Paraván
elektrosztatikusan porszórt

„T” profilú lábak, 1db 170x120 cm-es
táblával szerelt, fehér műbőr bevonat

modulálható

Rozsdamentes
hulladékgyűjtő

20 literes, pedálos kivitel

VARIO parafa tábla 1x1 m
Eloxált alumínium keret,

műanyag sarokvédő

 AF-2 állófogas
elektrosztatikusan porszórt váz,
akasztóvégeken fagömbökkel,

ezüstmetál

 Fém falifogas
elektrosztatikusan porszórt váz,

7 db akasztóval, ezüstmetál

 MOBIL PARAVÁN

  CSAK DISZKRÉTEN

Vizsgálóágy LEVEL 1.
Kör keresztmetszetű cső,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

fehér műbőr fekvőfelület,
állítható fejtámasz,

Sz: 62 cm, Mé: 195 cm, Ma: 78 cm

Fellépő LEVEL 1.
Kör keresztmetszetű cső,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

2 lépcső, szürke kompakt lemez,
Sz: 50 cm, Mé: 60 cm, Ma: 30 cm
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 KIEGÉSZÍTŐK

P-46
Madrid pad

3 személyes
támlás

P-44
Madrid pad

1 személyes
támlás

88

65

47

170

88
47

6580

715

95
TV-20

Madrid parkolásgátló
oszlop 2.

95

15150

TV-9
Madrid

összekötő rúd

SZT-3
Madrid hulladékgyűjtő

25 literes

86 58

60 45

KT-11
Madrid spirál

kerékpártároló
10 férőhelyes 190 75

Natúr Dió Cseresznye

Fapácok

Struktúr
ezüst

Horganyzott
acél

SötétkékStruktúr
antracit

SötétzöldBézs Matt
fekete

Fémfestékek
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LEVEL 3
MAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE

A magas szintű orvosi ellátásba vetett bizalom lényeges háttér-
eleme, vajon milyen körülmények között fogadják a beteget… 

Már a bútorzatról észreveheti a beteg, hogy megkülönböztetett 
elbánásban van része, a legjobb kezekbe kerül, sőt a személyes 
kapcsolat kialakítása az orvos-beteg viszonylatban döntően fontos. 
Talán a munkamódszer is eltolódik a „meggyógyítás”-tól a „konzul-
táció” felé. Amellett, hogy mind a beteg, mind a személyzet ottho-
nosan érezheti magát, az egészségügyi szakmaiságot is látni lehet 
a bútortárgyakon. Mindez szinte már az ajtón kívül eldől, hiszen 
a kültér is rendezett, és igényes kivitelű utcabútorok is láthatók.
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LEVELMAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE

 FORGÓSZÉKEK & KANAPPÉK

1030 ZON MEDICA forgószék
műbőr szivacsos ülőlap,
állítható ülésmagasság,

króm lábcsillag,
fékezhető parketta görgő

8200 BOSS forgószék
műbőr kárpit, magas háttámla,

magasságban és oldalirányban állítható
műanyag karfa, állítható rugózási keménységű

hintamechanika, antishock mechanika,
alumínium lábcsillag, görgős

6420 EXACT forgószék
FIX szövet, bőr borítású, MESH háttámla,

állítható rugózási keménységű
több ponton rögzíthető hintamechanika

antishock funkcióval, állítható deréktámasz, 
alumínium lábcsillag, görgős

Office Plusz műbőr
ülőkés forgószék
műbőr szivacsos ülőlap,
állítható ülésmagasság,

kárpitozott ülő és háttámla,
műanyag lábcsillag, görgős

8250/S  BOSS szék
műbőr kárpit,

középmagas háttámla,
 krómozott karfás szánkótalp,

műanyag támrész

OKLAHOMA forgószék
FIX szövet, bőr borítású, MESH háttámla,

állítható rugózási keménységű több
ponton rögzíthető szinkronmechanika,

állítható deréktámasz,
alumínium lábcsillag, görgős

4150/S szék
kápitozott palást,

középmagas háttámla, műanyag karfa
kárpitozott támrésszel,
fekete fém szánkótalp

CHICAGO 600 FIX forgószék
fekete bőr, magas háttámla fejtámasszal,

állítható rugózási keménységű
5 ponton rögzíthető hintamechanika,

állítható ülésmagasság,
polírozott alumínium lábcsillag,

görgős

1483 SYN CINQUE forgószék
szövet borítású, állítható rugózási
keménységű szinkronmechanika, 

állítható ülésmagasság,
króm lábcsillag, görgős

4100 forgószék
magas háttámla, műanyag karfa

kárpitozott támrésszel,
állítható rugózási keménységű

hintamechanika, 
műanyag lábcsillag,

görgős

CHICAGO 600 V szék
fekete bőr, közepes háttámla,
krómozott, karfás szánkótalp, 

bőr kárpitozású kartámasz

1580 SYN GALA forgószék
magas háttámla, ergonómiailag formázott, 

állítható rugózási keménységű
szinkronmechanika antishock funkcióval,

állítható ülésmagasság,
króm lábcsillag, görgős
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 FORGÓSZÉKEK & KANAPPÉK

BERTA DUÓ kanapé
2 személyes, bézs műbőr kárpit

BERTA fotel
1 személyes, bézs műbőr kárpit

HANCA kanapé
3 személyes, fekete műbőr kárpit,

fém láb, önbeálló talp

HANCA kanapé
2 személyes, fekete műbőr kárpit,

fém láb, önbeálló talp

HANCA fotel
1 személyes, fekete műbőr kárpit,

fém láb, önbeálló talp

Office Plusz műanyag
palástos forgószék

állítható ülésmagasság,
szürke műanyag palást,

króm lábcsillag, lábtartó, görgős

 EXKLUZÍV KIVITEL

  KÉNYELEM

 ELÉRHETŐ ÁRON

 FELSŐFOKON
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LEVELMAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE

 ASZTALOK & SZEKRÉNYEK

Vitrines kombinált szekrény
Homok-Mokka színkombináció, 18 mm-es

laminált bútorlap, színazonos ABS élzárás,
2 bronz teli üvegajtó, polcok,

HPL munkalap, szintezhető fémlábak,
Sz: 180 cm, Mé: 40, Ma: 145 cm

  Orvosi asztal 2 LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap, perforált homloklap, 
perforált számítógép tartó,

színazonos ABS élzárás, elektrosztatikusan 
porszórt comfort vázszerkezet,

színtezhető lábdugókkal,
kábelátvezető nyílás,

Sz: 220 cm, Mé: 90, Ma: 76 cm

 Nővér asztal 2 LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap, íves „L” alakú asztallap,
színazonos ABS élzárás, 

kábelátvezető nyílás,
Sz: 195 cm, Mé: 120/87, Ma: 76 cm

Csepp félkörelem LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

elektrosztatikusan porszórt
szintezhető fémláb,

Sz: 80 cm, Mé: 135, Ma: 76 cm

Félkörelem LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

elektrosztatikusan porszórt
szintezhető fémláb

Sz: 60 cm, Mé: 120, Ma: 76 cm

 Orvosi asztal 1 LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

„L” alakú asztallap,
kábelátvezető nyílás,

Sz: 160 cm, Mé: 120/80, Ma: 76 cm

Dohányzó asztal
Homok-Mokka színkombináció,

18 mm-es laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

Sz: 100 cm, Mé: 60, Ma: 45 cm

 Nővér asztal 1 LEVEL 3
Homok-Mokka színkombináció,

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, 

kábelátvezető nyílás,
Sz: 160 cm, Mé: 80, Ma: 76 cm

4 fiókos görgős konténer
Homok-Mokka színkombináció,
18 mm-es laminált bútorlap,

színazonos ABS élzárás,
központi záras,

2 db fékezhető görgővel,
Sz: 45 cm, Mé: 60, Ma: 60 cm

 MERŐBEN ELTÉRŐ

 SZÍNKOMBINÁCIÓK
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 ASZTALOK & SZEKRÉNYEK

2 ajtós üveg szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap, színazonos ABS élzárás,
szintezhető fémlábak, 4 polc,

bronz teli üvegajtó,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

1 ajtós üveges vitrin
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás, szintezhető

fémlábak, 4 polccal,
bronz teli üvegajtó,

Sz: 40 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

2 ajtós szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap, színazonos ABS élzárás,
szintezhető fémlábak, 1 polc,

akasztóval,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

 Nyitott akasztós szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap, színazonos ABS élzárás, 
szintezhető fémlábak, 1 polc,
mándli rúddal, akasztókkal,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

2 ajtós gyógyszer szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap, színazonos ABS élzárás,
szintezhető fémlábak, 4 polc,

üveg betétes ajtóval,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 195 cm

 1 ajtós álló felső szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
bronz teli üvegajtó,

színazonos ABS élzárás,
2 polc,

Sz: 45 cm, Mé: 40 cm, Ma: 70 cm

4 fiókos alsó szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

HPL munkalap,
szintezhető fémlábak,

Sz: 45 cm, Mé: 60 cm, Ma: 86 cm

 2 ajtós felső szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
bronz teli üvegajtó,

színazonos ABS élzárás,
2 polc,

Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 70 cm

2 ajtós alsó szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárás,

HPL munkalap,
szintezhető fémlábak,

2 polc,
Sz: 80 cm, Mé: 60 cm, Ma: 86 cm

 1 ajtós fekvő felső szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
bronz teli üvegajtó,

színazonos ABS élzárás,
Sz: 80 cm, Mé: 40 cm, Ma: 35 cm

Mosogatós szekrény
Homok-Mokka 18 mm-es

laminált bútorlap,
színazonos  ABS élzárás,

szintezhető fémlábak,
rozsdamentes, 2 medencés mosogató,

Sz: 80 cm, Mé: 60 cm, Ma: 86 cm
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 Görgős kis asztal LEVEL 3
szürke kompakt lemez,

elektrosztatikusan porszórt fém váz,
2 db fékezhető görgővel

Görgős számítógép tartó
elektrosztatikusan porszórt

 vázszerkezet, görgős

M-TTW 104 szállítókocsi
 szürke műanyag, 3 szintes

2 db fékezhető görgővel

Paraván
elektrosztatikusan porszórt

„T” profilú lábak, 1db 170x120 cm-es
táblával szerelt, fehér műbőr bevonat

modulálható

Rozsdamentes
hulladékgyűjtő

20 literes, pedálos kivitel

VARIO parafa tábla 1x1 m
Eloxált alumínium keret,

műanyag sarokvédő

LEVELMAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE

 KIEGÉSZÍTŐK

Vizsgálóágy LEVEL 3.
Síkovál keresztmetszetű,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

fehér műbőr fekvőfelület,
állítható fejtámasz,

Sz: 62 cm, Mé: 195 cm, Ma: 78 cm

Fellépő LEVEL 3.
Síkovál keresztmetszetű,

elektrosztatikusan porszórt
ezüstmetál fém vázszerkezet,

2 lépcső, szürke kompakt lemez,
Sz: 50 cm, Mé: 60 cm, Ma: 30 cm
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P-12
Centrál kültéri pad

1 személyes
támlás

80
45

5570

80
43

55170

P-14
Centrál kültéri pad

3 személyes
támlás

SZT-6
Centrál hulladékgyűjtő

35 literes

89 58

42

TV-10
Centrál

összekötő rúd
TV-18-as oszlophoz

6100

TV-18
Centrál parkolásgátló

oszlop, TV-10,11,12-vel 
 kombinálva korlátot 

alkot

100

6

KT-7
Centrál kerékpártároló
1 oldalas, 2 személyes
KT-10-es segítségével 

sorolhatóvá válik

100

5075

KT-8
Centrál kerékpártároló
2 oldalas, 4 személyes
KT-9-es segítségével 

sorolhatóvá válik

100

9575

 KIEGÉSZÍTŐK
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LEVEL 3.5
VIP MAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE
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Sorszék 2 személyes
 zöld műanyag palást,

szürke váz

Sorszék 2 személyes
kis asztallal

 zöld műanyag palást,
szürke váz

Sorszék 3 személyes
 zöld műanyag palást,

szürke váz

LEVEL
VIP MAGÁNORVOSOK RÉSZÉRE

 SZÉKEK & SZEKRÉNYEK 

Műanyag palástos forgószék
állítható ülésmagasság,

sötétzöld palást, műanyag lábcsillag,
görgős

Műanyag palástos szék 
Elektrosztatikusan porszórt
szürke síkovál vázszerkezet,

zöld palást

Műanyag palástos szék,
szánkótalpas

Elektrosztatikusan porszórt
szürke síkovál vázszerkezet,

zöld palást

Office Plusz forgószék
állítható ülésmagasság,

sötétzöld műanyag palást,
króm lábcsillag, lábtartó, görgős

ISO 1 szék
Elektrosztatikusan porszórt

síkovál vázszerkezet,
műbőr ülőfelület és háttámla

Fém íróasztal
szürke-zöld színkombináció,

szintezhető lábak,
2 fiókos, zárható kivitel,

Sz: 120 cm, Mé: 60, Ma: 76 cm

GOOD állló fogas
Króm váz, műanyag akasztó
elemekkel, esernyőtartóval
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 SZÉKEK & SZEKRÉNYEK 

Tolóajtós irattároló
szürke-zöld színkombináció,

zárható kivitel,
Sz: 100 cm, Mé: 45, Ma: 104 cm

Fém kartoték szekrény
szürke-zöld színkombináció,

5 fiók, központi zár,
Sz: 60 cm, Mé: 63, Ma: 128 cm

Fém irattároló szekrény
szürke-zöld színkombináció,

2 ajtós, mobil polc, zárható kivitel,
Sz: 80 cm, Mé: 45, Ma: 198 cm

Fém gyógyszerszekrény
szürke-zöld színkombináció,

1 ajtós, mobil üveg polc,
zárható kivitel,

Sz: 60 cm, Mé: 45, Ma: 198 cm

Az orvosom az, aki menedzseli a fiziológiás, mentális és pszi-
chés állapotom, tehát nem egészségügyi „kézműves”, hanem 

menedzser, mint én. Hatékonyan dolgozik, irányitja és igénybe 
veszi magas szintű kapcsolatait az érdekemben. Adott esetben 
nem szikével, hanem információkkal dolgozik. Ehhez praktikus 
környezetre és berendezésre van szüksége, nem baj, ha látszik 
rajta, hogy mindez drága, de hát ilyen a szemüvege, a számítógépe, 
és félelmetesen elegáns tolla is van… Úgy érzem, nekem ide kell 
járnom, már amikor leparkoltam odakint, láttam a rendezettségből, 
hogy itt nemcsak a pénz, de ízlés is uralkodik.
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LEVEL
EGYEDI AJÁNLATOK

 ORVOSOK RÉSZÉRE 
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