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ציוד וריהוט למוסדות ציבוריים ורפואיים

קליר גאה להציג 

עם מגוון רחב של פתרונות ושותפים בינלאומיים 
המובילים בתחום, קומפורטק היא הבחירה הטובה 

ביותר לחידוש מחלקה או לבנייה חדשה.

הצוות המקצועי של קומפורטק ילווה את כל שלבי 
הפרוייקט, תוך שת"פ מלא עם האדריכל, ואנשי 

המקצוע השונים.

קומפורטק חתומה בגאווה על פרוייקטים רבים 
בתחום הרפואה והגריאטריה בישראל, ושביעות 

רצון לקוחותינו הוא כרטיס הביקור הפותח עוד ועוד 
דלתות.

אנו בקומפורטק מחויבים לאיכות הטובה ביותר, 
לעמידה בתקציב ובלוחות הזמנים, ולמענה מלא של 

טובי אנשי המקצוע, מהתאמת הפתרון לצורך, דרך 
פיקוח מלא על תהליך הייצור, ועד ההתקנה באתר 

והשירות השוטף.

קומפורטק - בשביל הראש השקט שלך!



 36,000
מוצרים בשנה

מעל 80 
מדינות ברחבי 

העולם

עמידה בתקנים 
בינלאומיים מחמירים

מפעל אירופאי 
מוביל

500 מוסדות 
רפואיים מובילים 

ברחבי העולם

80+ מביאה 
את העולם 

אליך!



ציוד וריהוט למוסדות ציבוריים ורפואיים

החברה הישראלית היחידה המבטיחה
מגוון רחב של פתרונות לכל צורכי הפרויקט

מיטות 
ואלונקות

ריהוט נייד 
ונייח

שירותים 
ומלתחות

פאנלים 
וחיפויי קירות

מתקני 
היגיינה

וילונות 
וטקסטיל

כסאות 
וכורסאות

אביזרי 
נגישות

משטחי 
קוריאן

צוותים זמינות גבוהה
מקצועיים

מחירים 
תחרותיים

ספקים בינ״ל 
מובילים

פתרונות 
בהתאמה אישית

מגוון רחב
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K012-HP מיטה הידראולית דגם 
מעקה מגולוון

מנגנון HI-LO הידרואלי 38/75 ס״מ באמצעות דוושת רגל  •
מידות 214/102 ס"מ   •

משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה באמצעות ידית  •
משענת רגליים מתכווננת 0-40° מעלות באמצעות ידית  •

)gas spring( מנגנון טרנדלנבורג / רוורס טרנדלנבורג באמצעות ידית גז  •
מאפשר עבודה עם מנוף אדם  •

מעקה מתכת לאורך כל המיטה )ניתן לרכוש דופן כפולה(  •
4 חלקי מצע מיטה נשלפים עשויים ABS אנטי בקטריאלי עם פתחי ניקוז למניעת   •

היווצרות פטריה/עובש בתחתית המזרן
X-RAY מותאם  •

מראשות ומרגלות ABS עם אפשרות לבחירת צבע  •
גלגלי 5" כולל מעצור נגד צדוד וגלגול  •

מגני פינות למניעת מכות   •
36 חודשי אחריות  •

מאושר אמ"ר  •
מק״ט 8883042  •

0-80° גב עד 230 ק"ג0-40° רגליים

גלגלי 5" אפשרות לבחירת צבע

GUESS 402 מיטה חשמלית דגם 
מעקה מגלוון 

מנגנון HI-LO חשמלי 38-70 ס"מ כולל סוללת גיבוי מובנת  •
מידות 213/99 ס"מ   •

משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה   •
משענת רגליים מתכווננת 0-40°  •

מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי   •
מנגנון CPR ידני  •

מאפשר עבודה עם מנוף אדם  •
מעקה מתכת לאורך כל המיטה )ניתן לרכוש דופן כפולה(  •

4 חלקי מצע מיטה נשלפים עשויים ABS אנטי בקטריאלי עם פתחי ניקוז   •
למניעת היווצרות פטריה/עובש בתחתית המזרן

X-RAY מותאם  •
מראשות ומרגלות ABS עם אפשרות לבחירת צבע  •

גלגלי 5" כולל מעצור נגד צדוד וגלגול   •
מגני פינות למניעת מכות   •

36 חודשי אחריות  •
מאושר אמ"ר  •

מק״ט 883135  •

0-80° גב עד 230 ק"ג0-40° רגליים

גלגלי 5" אפשרות לבחירת צבע
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GUESS 402 מיטה חשמלית דגם 
ABS מעקה

מנגנון HI-LO חשמלי 38-70 ס"מ כולל סוללת גיבוי מובנת  •
מידות 213/99 ס"מ   •

משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה   •
משענת רגליים מתכווננת 0-40°  •

מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי   •
מנגנון CPR ידני  •

4 מעקות צד ABS אנטי בקטריאלי  •
4 חלקי מצע מיטה נשלפים עשויים ABS אנטי בקטריאלי עם פתחי ניקוז   •

למניעת היווצרות פטריה/עובש בתחתית המזרן
X-RAY מותאם  •

מראשות ומרגלות ABS עם אפשרות לבחירת צבע  •
גלגלי 5" כולל מעצור נגד צדוד וגלגול   •

מגני פינות למניעת מכות   •
36 חודשי אחריות  •

מאושר אמ"ר  •
מק״ט 883136  •

0-80° גב עד 230 ק"ג0-40° רגליים

גלגלי 5" )125 מ״מ( אפשרות לבחירת צבע

SANTE 8140 מיטה חשמלית דגם 
בעלת 4 מנועים

מנגנון HI-LO חשמלי 37-76 ס"מ כולל סוללת גיבוי מובנת  •
מידות 227/102.5 ס"מ  •

משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה  •
משענת רגליים מתכווננת 0-40°  •

מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי  •
מנגנון CPR ידני  •

מאפשר עבודה עם מנוף אדם  •
4 מעקות צד ABS פתיחה פניאומטית, שלט מובנה פנימי וחיצוני + שלט אחות ראשי   •

4 חלקי מצע מיטה נשלפים עשויים ABS אנטי בקטריאלי עם פתחי ניקוז למניעת   •
היווצרות פטריה/עובש בתחתית המזרן

X-RAY מותאם  •
מראשות ומרגלות ABS עם אפשרות לבחירת צבע  •

נעילת גלגלים מרכזית  •
מגני פינות למניעת מכות  •

36 חודשי אחריות  •
מאושר אמ"ר  •

מק״ט 883110  •

0-80° גב עד 275 ק"ג0-40° רגליים

גלגלי 5" )125 מ״מ( אפשרות לבחירת צבע

תוספות אופציונליות: מאריך מיטה מובנה � 
HPL מ"מ � משענת גב מצע TENTE 150 גלגלי 

עם מיקום ייעודי לקסטת רנטגן 
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0-80° גב עד 250 ק"ג0-40° רגליים

גלגלי 5" )125 מ״מ( אפשרות לבחירת צבע

מיטה דגם HB-4310 חיפוי למינציה
מיטת אשפוז high performance בעלת מגוון תכונות ייחודיות  •

מראשות ומרגלות נשלפים בחיפוי למינציה אנטיבקטריאלי  •
שלדת מתכת בציפוי אבקה אלקטרוסטטית  •

4 דפנות אלומיניום פתיחה פניאומטית   •
4 חלקי מצע מיטה נשלפים עשויים ABS אנטי בקטריאלי עם פתחי ניקוז למניעת   •

היווצרות פטריה/עובש בתחתית המזרן
X-RAY מותאם  •

מנגנון HI-LO חשמלי 34-75 ס"מ כולל סוללת גיבוי מובנת  •
משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה  •

משענת רגליים מתכווננת 0-40°  •
מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי  •

מנגנון CPR ידני  •
מידות 215/105 ס"מ  •

גלגלי 125 מ"מ  •
נעילת גלגלים מרכזית  •

מגני פינות למניעת מכות  •
36 חודשי אחריות  •

מאושר אמ"ר  •
מק״ט 883159  •

עד 230 ק"ג0-40° רגליים

HOMECARE מיטת
מנגנון HI-LO חשמלי 35-70 ס"מ כולל סוללת גיבוי מובנת  •

משענת גב מתכווננת 0-80° עד מצב ישיבה  •
משענת רגליים מתכווננת 0-40°  •

מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי  •
CPR למיטה לחצן  •

מאפשר עבודה עם מנוף אדם  •
מעקה עץ באורך מלא  •

מצע מיטה קבוע עשוי מתכת בציפוי אבקה אלקטרוסטטית  •
מראשות ומרגלות עץ  •

גלגלי נירוסטה 125 עם נעילה נגד צדוד וגלגול  •
24 חודשי אחריות  •

מאושר אמ"ר  •
מק״ט 883112  •

0-80° גב

גלגלי 5" )125 מ״מ(
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X RAY מותאם HPL מצע אלונקה  •
מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג  •

כיוון גובה באמצעות משאבת רגל הידרואלית  •
משענת גב מתכווננת באמצעות משאבה הידרואלית  •

נעילת גלגלים מרכזית  •
גלגל חמישי 125 מ"מ  •

מיקום ייעודי לקסטת רנטגן  •
מיקום ייעודי לבלון חמצן  •

מוט עירוי טלסקופי  •
דופן collapse לאורך האלונקה כולל נעילת בטיחות  •

ידיות נשיאה מתקפלות   •
הכנה ל-4 עמודי עירוי  •

סלסלה לציוד אישי  •
4 ווים לתליית שקיות נוזלים ואביזרים נלווים   •

4 מגיני פינות  •
משקל 225 ק"ג  •

36 חודשי אחריות  •
מק״ט 883146   • 

 תוספות אופציונליות: משענת יד � מגש למוניטור
חגורת בטיחות � שולחן האכלה � מזרן ויסקו � מגש 

למסמכים

אלונקת טראומה ומיון מתקדם 
SD05 דגם

מפרט טכני
0-90o - משענת ראש  �

0-12o - זוית טרנדלנבורג  �
0-12o - זוית רוורס טרנדלנבורג  �

גלגלים בגודל 200 מ"מ  �
עומס נשיאה מקסימלי 225 ק"ג  �

מידות חיצוניות - 84/214 ס״מ  �
גובה 60-91 ס״מ )ללא מזרן(  �
מידות מזרן 195/64/8 ס"מ  �

 אלונקת שינוע וחדר מיוןאלונקות
SD01 דגם

מנגנון HI-LO באמצעות רגלית הידרואלית  •
מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג  •

שינוי מצב משענת גב באמצעות ידית הידרואלית  •
מזרן ויסקו אלסטי אנטיבקטריאלי בגובה 8 ס"מ אטום לחדירת   •

נוזלים בעל כיסוי פוליאוריטן
HPL מצע מיטה עשוי  •

דופן collapse לאורך האלונקה  •
ידיות נשיאה מתקפלות  •

4 מגני פינות  •
כיסוי מסגרת ראשית בצביעה אלקטרוסטטית  •

עמוד עירוי מתקפל  •
מקום ייעודי לבלון חמצן  •

סלסלה לציוד אישי  •
נעילת גלגלים מרכזית  •

4 תושבות לעמוד עירוי   •
36 חודשי אחריות  •

מק״ט 883141  •

מפרט טכני:
0-70o - משענת ראש  �

0-16o - זוית טרנדלנבורג  �
0-16o - זוית רוורס טרנדלנבורג  �

גלגלים בגודל 125 מ"מ  �
עומס נשיאה מקסימלי 225 ק"ג  �

מידות חיצוניות - 84/209 ס"מ  �
גובה - 54.5-81.5 ס״מ )ללא מזרן(  �

גובה מזרן 192/60/8 ס"מ  �

 תוספות אופציונליות: משענת יד � מגש למוניטור
חגורת בטיחות � שולחן האכלה � מזרן ויסקו � מגש 

למסמכים
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SD09 אלונקת טראומה דגם
X RAY מותאם HPL מצע אלונקה  •

מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג  •
כיוון גובה באמצעות משאבת רגל הידרואלית  •

משענת גב מתכווננת באמצעות משאבה הידרואלית  •
נעילת גלגלים מרכזית  •
גלגל חמישי 125 מ"מ  •

מיקום ייעודי לקסטת רנטגן  •
מיקום ייעודי לבלון חמצן  •

מוט עירוי טלסקופי  •
דופן collapse לאורך האלונקה כולל נעילת בטיחות  •

אפשרות הטיית משענת רגליים  •
ידיות נשיאה מתקפלות   •

הכנה ל-4 עמודי עירוי  •
סלסלה לציוד אישי  •

4 ווים לתליית שקיות נוזלים ואביזרים נלווים   •
4 מגיני פינות  •

משקל 225 ק"ג  •
36 חודשי אחריות  •

מק״ט 883147   •

מפרט טכני:
0-70o - משענת ראש  �

0-15o - זוית טרנדלנבורג  �
0-15o - זוית רוורס טרנדלנבורג  �

גלגלים בגודל 200 מ"מ  �
עומס נשיאה מקסימלי 250 ק"ג  �

מידות חיצוניות - 78-213 ס"מ  �
גובה - 55-84 ס״מ )ללא מזרן(  �

גובה מזרן 8 ס"מ  �

 תוספות אופציונליות: משענת יד � מגש למוניטור
חגורת בטיחות � שולחן האכלה � מזרן ויסקו � מגש 

למסמכים

אלונקה חשמלית דגם SD14אלונקות
4 מנועים  •

X RAY מותאם HPL מצע אלונקה  •
מנגנון טרנדלנבורג/רוורס טרנדלנבורג חשמלי  •

כיוון גובה באמצעות שלט  •
משענת גב מתכווננת באמצעות שלט  •

נעילת גלגלים מרכזית  •
גלגל חמישי 125 מ"מ  •

מיקום ייעודי לקסטת רנטגן  •
מיקום ייעודי לבלון חמצן  •

מוט עירוי טלסקופי  •
דופן collapse לאורך האלונקה כולל נעילת בטיחות  •

אפשרות הטיית משענת רגליים באמצעות שלט  •
ידיות נשיאה מתקפלות   •

CPR ידית  •
הכנה ל-4 עמודי עירוי  •

4 ווים לתליית שקיות נוזלים ואביזרים נלווים   •
4 מגיני פינות  •

סוללת גיבוי  •
משקל 275 ק"ג  •

36 חודשי אחריות  •

מפרט טכני
0-90o - משענת ראש  �

0-12o - זוית טרנדלנבורג  �
0-12o - זוית רוורס טרנדלנבורג  �

גלגלים בגודל 200 מ"מ  �
עומס נשיאה מקסימלי 275 ק"ג  �
מידות חיצוניות – 99/214 ס״מ  �

גובה 51-91 ס״מ )ללא מזרן(  �
מידות מזרן 198/75/8 ס"מ  �
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עגלת החייאה
מידות 100/58.5/93.5 ס״מ  •

מעטפת פולימרית להיגיינה מקסימלית  •
קלה לניקוי  •

מצויידת במגירות פונקציונליות כולל   •
נעילת מגירות מרכזית

מיקום ייעודי לבלון חמצן  •
מדף לדפיברילטור  •

עמוד עירוי ניתן לכיוון עשוי נירוסטה  •
4 גלגלים עם מעצור נגד גלגול וצידוד  •

5 מגירות מחולקות בצורה מודולארית   •
קרש החייאה  •
שקע חשמל  •

פח אשפה  •
מק״ט 883121  •

עגלת טיפולים והרדמה
מידות 100/58.5/93.5 ס״מ  •

מעטפת פולימרית להיגיינה מקסימלית  •
קלה לניקוי  •

מצויידת במגירות פונקציונליות כולל נעילת   •
מגירות מרכזית

מיקום לתיבת כפפות  •
רב תא - תיבות שקופות לציוד עזר  •

4 גלגלים עם מעצור נגד גלגול וצידוד   •
5 מגירות מחולקות בצורה מודולארית   •

מגש למסמכים  •
פח אשפה   •

מק״ט 883093  •

עגלות

 עגלת תרופות וטיפולים
K040 עם מגירה דגם

מידות 107/42/101 ס״מ  •
משקל 57 ק״ג  •

28 תאי אחסון פוליקרבונט אנטיבקטריאלי  •
דו צדדית  •

תא גיליון חולה  •
כולל פח אשפה  •
מק״ט 883049  •

 עגלת טיפול כללית
K041 דגם

מידות 108/48/92 ס״מ  •
משקל 40 ק״ג  •

8 תאי אחסון פוליקרבונט אנטיבקטריאלי  •
דו צדדית  •

תא גיליון חולה  •
כולל פח אשפה  •
מק״ט 883048  •

 עגלת תרופות וטיפולים
 K040 S דגם

מידות 108/49/102 ס״מ  •
משקל 52 ק״ג  •

41 תאי אחסון פוליקרבונט אנטיבקטריאלי  •
מצע עליון ABS אנטיסטטי  •

תא גיליון חולה  •
כולל פח אשפה  •
מק״ט 883047  •
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K076 ארונית עץ בסיסית דגם
מידות 75/38/42 ס״מ  •

משקל 23 ק״ג  •
כולל נעילה  •

צבעים לבחירה  •
2 גלגלים + 2 רגליים קבועות  •

מק״ט 883051  •

ארונית עץ פרופיל אלומיניום
 K076 A דגם

מידות 75/40/50 ס״מ  •
משקל 30 ק״ג  •

כולל נעילה  •
צבעים לבחירה  •

2 גלגלים + 2 רגליים קבועות  •
מק״ט 883036  •

ארונית עץ חיפוי מלמין
K076 K דגם

מידות 75/40/50 ס״מ  •
משקל 30 ק״ג  •

כולל נעילה  •
צבעים לבחירה  •

2 גלגלים + 2 רגליים קבועות  •
מק״ט 883037  •

נעילה אפשרות לבחירת צבע

נעילה אפשרות לבחירת צבע

נעילה אפשרות לבחירת צבע

ארוניות 

OLHD1006 ארונית דגם
מידות 75/50/50 ס״מ  •

HPL-מסגרת הארונית עשויה אלומיניום ו  •
HPL מצע עליון ומגירות  •

2 מגירות  •
מדף פתוח לנעליים - תחתי  •

4 גלגלים כולל מנגנון נעילה   •
אפשרות לנעילת מגירה   •

אפשרות לבחירת צבע  •
מנגנון נעילה אופציונלי  •

מק״ט 883090  •

* בייצור מיוחד - מידות על פי דרישה

נעילה אפשרות לבחירת צבע

נעילה אפשרות לבחירת צבע

OLHD1006 ארונית דגם
מידות 75/50/50 ס״מ  •

HPL-מסגרת הארונית עשויה אלומיניום ו  •
HPL מצע עליון ומגירות  •

2 מגירות  •
מדף פתוח לנעליים - עילי  •

4 גלגלים כולל מנגנון נעילה   •
אפשרות לנעילת מגירה   •

אפשרות לבחירת צבע  •
מנגנון נעילה אופציונלי  •

מק״ט 883089  •

* בייצור מיוחד - מידות על פי דרישה
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OBT ארוניות

C-EY-02 ארונית צד דגם
מידות 90.5/59/44 ס״מ  •

 HPL מסגרת ראשית עשויה מתכת או  •
מצע שולחן עליון עשוי ABS/HPL עם פינות   •

מעוגלות
מגש צד מתקפל עשוי HPL ניתן לכיוון ע"י ידית   •

הידראולית
2 מגירות מתכת, חזית HPL, חיפוי פלסטי פנימי  •

מדף אמצעי   •
מדף תחתון ייעודי לנעליים   •

פרופיל אלומיניום לשמירה על שולי השידה  •
 cross lock 3600 5 גלגלים  •

מק״ט 883071  •

C-EY-03 ארונית צד דגם
מידות 93/53/73 ס״מ  •

HPL-מסגרת ראשית עשויה אלומיניום ו  •
HPL מצע שולחן עשוי  •

מגש אוכל יעיל ונוח לתפעול  •
מידות מגש 33*53 ס"מ  •

2 מגירות עם נעילה שקטה, חיפוי פלסטי   •
פנימי

מדף אמצעי  •
cross lock 360° גלגלי 75 מ"מ  •

צבעים לבחירה  •
מק"ט 883017  •

נעילה אפשרות לבחירת צבע

אחות אילמת 
מידות 80-110/39/74 ס״מ  •

כוללת הטיה מתכווננת  •
מצע עליון עשוי HPL אנטי בקטריאלי  •

התאמת גובה באמצעות ידית  •
4 גלגלים כולל נעילה  •

12 חודשי אחריות  •
מק״ט 883096  •

יחידות אחסון ניידות
NTHM 117 דגם

מידות: 163/81/59 ס"מ  •
גוף העגלה עשוי נירוסטה ואלומיניום  •

7 מגירות ABS עם חלוקה פנימית משתנה   •
4 מגני פינות   •

4 גלגלים כפולים 100 מ"מ עם נעילה  •

גלגלים 100 מ״מאפשרות לבחירת צבע

NTHM 117 דגם
מידות: 163/81/59 ס"מ  •

גוף העגלה עשוי נירוסטה ואלומיניום  •
9 מגירות דיפרנציליות עם חלוקה פנימית משתנה   •

4 מגני פינות   •
4 גלגלים כפולים 100 מ"מ עם נעילה  •

מק״ט 883106  •

גלגלים 100 מ״מאפשרות לבחירת צבע
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 כיסא רחצה 
 K005 דגם
מידות 55/45/45 ס״מ  •

משקל 19 ק"ג  •
כולל מעקה בטיחות ומוט עירוי  •

שלדת נירוסטה למניעת חלודה  •
מק״ט 883039  •

כיסא שינוע 
מידות 100/64/96 ס״מ  •

שלדת הכיסא עשוייה נירוסטה  •
מעצור באמצעות ידית  •

משענת גב/מושב/ידיות עשויים מחומר   •
פולימרי אנטיבקטריאלי

מקום למוט עירוי + מוט עירוי עשוי נירוסטה  •
וו לתליית שקית נוזלים  •

גלגל אחורי: 200 מ"מ / גלגל קדמי: 125 מ"מ  •
משענת גב: 46/30 ס"מ  •

מושב: 44/40 ס"מ  •
משקל: 14.5 ק"ג  •

מק״ט 883076  •

כורסאות ניודכיסאות
עיצוב ארגונומי ושלדה קלה   •

משענות יד מתכווננות   •
 HPL מגש אוכל נשלף  •
נעילת גלגלים מרכזית  •

מושב ומשענת עשויים פוליאוריטן  •
ריפוד עפ"י בחירה   •

משענת גב מתכווננת  •
משענת ראש מתכווננת   •

עמוד עירוי מתכוונן   •

נעילה אפשרות לבחירת צבע
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כורסה מתכווננת - 
 RECLINER

עיצוב ארגונומי ושלדה קלה   •
מעבר מהיר וקל למצב שכיבה/ישיבה  •

מושב ומשענת עשויים פוליאוריטן   •
ריפוד עפ"י בחירה  •

מק"ט 883105  •

כורסאות

כורסא מתכווננת ידיות עץ - 
RECLINER

עיצוב ארגונומי ושלדה קלה   •
מעבר מהיר וקל למצב שכיבה/ישיבה  •

מושב פוליאוריטן   •
משענות יד עץ בעיצוב אלגנטי  •

ריפוד עפ"י בחירה  •
מק"ט 883111  •

אפשרות לבחירת צבע

מזרן ויסקו אלסטי
מידות 195/15/85 ס״מ  •

80 מ"מ בסיס פולימר בצפיפות גבוהה 33 ק"ג/מ"ק  •
70 מ"מ שכבת נוחות ויסקו אלסטי בצפיפות גבוהה 60 ק"ג/מ"ק   •

כיסוי בד אנטיבקטריאלי אטום לנוזלים  •
רוכסן וילון למניעת חדירת נוזלים למזרן  •

יעיל למניעת פצעי לחץ בדרגה 3-4  •
מגדיל את שטח המגע של הגוף עם המזרן  •

קל לניקוי  •
מק״ט 883040  •

מזרנים

מנוף הרמה חשמלי
מנוף הרמה חשמלי עם זרוע מתכווננת  •

4 מתלים להרמה בטיחותית של עד 300 ק"ג   •
ערסל הרמה עשוי מבד אנטיבקטריאלי כביס  •

4 גלגלים עם נעילה מרכזית   •
מק"ט 883108   •
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