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Nabízíme Zaručujeme



O společnosti

Společnost INDUBIA s.r.o. je registrovaným 
a verifi kovaným dodavatelem zdravotnického 
materiálu pro Českou republiku (SKD 28111290, 
SÚKL 4394) a Slovensko (RPVS 11962) a zároveň 

splňuje nejpřísnější normu ISO 13485:2016. 

Námi nabízené přístroje splňují ty nejpřísnější 
normy pro Zdravotnické prostředky dle norem 
93/42/EEC a všechna nabízená lůžka jsou 
v souladu s normou EN 60601-2-52:2010. 

Kvalita našich výrobků za rozumnou cenu 
společně s poskytovanými servisními službami 
jsou naší hlavní výhodou v porovnání s konkurencí.

,,Můžeme se pochlubit trvale rostoucím počtem 
spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí 
a s vděkem nás doporučují dále. Toto je pro nás velkou 
ctí a zároveň obrovským závazkem do budoucna.“ 

Ing. Tomáš Köhler, jednatel

Indubia v číslech

 Na trhu od roku 2009 s každoročním růstem

 Více než 550 zákazníků v ČR, SVK, AUT, PL,

    HU, DE, IT a MLD

 Tým 20-ti profesionálů k Vašim službám

 1000 dodávek ročně
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Základem spokojenosti personálu a pacientů je 
vždy výběr vhodného lůžka z hlediska bezpečnosti  
i uživatelského komfortu. Nabízíme opačný 
systém řešení - VY SI VOLÍTE, my vyrábíme.  

Rozměry
 externí šířka      80-120 cm

 externí délka     170-240 cm

 výška     20-90 cm

Postranice
 plastové dvoudílné - po celé délce či �⁄�

 kovové jednodílné - �⁄�

 hliníkové jedno či dvoudílné po celé délce

Ložná plocha
 plastová, odnímatelná

 HPL, pevná

 kovová síťovina

Ovladače
 pacientský, sesterský, v postranici, nožní

 s či bez zámku a programu

 podsvícený či nepodsvícený
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Standard lůžek

  Norma 60601-2-52 : 2010

  Centrálně bržděná kolečka 150 mm

  Směrové vedení a antistatické provedení

  Záruka 3 roky, životnost > 10 let

  Odnímatelná čela s aretací

  Volba dekoru z 20-ti možností

  Nárazová kolečka v rozích ložné plochy

  Dvojitá autoregrese

  Nosnost 250 kg 
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Speciální řešení pro obézní pacienty

 Více na: www.indubia.cz/bariatricka

COMPACT 6220 

 nosnost až 500 kg
 prodloužení šířky i délky
 zesílené odnímatelné 

    postranice
 plně RTG kompatilbilní
 extrémně stabilní 

X12

 bariatrický transport
 plně polohovatelné
 mechanické
 světově oceněné
 zesílená konstrukce
 speciální kolečka

BARIATRICKÁ
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Speciální řešení pro obézní pacienty
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speciální kolečka

BARIATRICKÁ



Plně elektrická lůžka pro intenzivní péči

 Více na: www.indubia.cz/lateralni

HITECH ACT OPTIMA 5110

 váhový systém + RTG
 hliníkové postranice

    s extenzí
 5-té kolečko
 HI-END CARE systém

 TOP lůžko pro JIP
 až 6 motorů
 integrovaná digitální   

    váha
 dotyková obrazovka
 maximální bezpečnostní  

    výbava
 dotyková obrazovka

kg kg

LATERÁLNÍ
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Standardní lůžka pro denní péči

 Více na: www.indubia.cz/elektricka

VIGOROUS 10  VIGOROUS 11

 ergonomické řešení
 polohování lýtkového

    dílu do mínusu
 nůžkové lůžko
 ultra nízká hmotnost

    lůžka
 5-té kolečko

 CLEVER+ systém
 sloupové lůžko
 váhový systém
 plně RTG kompatibilní
 kryt podvozku
 5-té kolečko

kg kg

Novinka 2019

ELEKTRICKÁ
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Základní nemocniční lůžka
se zvýšenou odolností

 Více na: www.indubia.cz/mechanicka

VIGOROUS 14 

 hydraulické lůžko
 TR + ATR
 polohování plynovými

    pružinami
 možnost klikového

    mechanismu
 polohování pacientem

SIMPLE 7

 pevná výška lůžka
 polohování plynovými

    pružinami
 možnost klikového

    mechanismu
 polohování pacientem
 ekonomická verze
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Lůžka speciálně designovaná pro juniory

 Více na: www.indubia.cz/pediatricka

COMPACT 4430

 od 3 let
 Hi-end hliníkové provedení
 rostoucí lůžko

 váhový systém + RTG
 Možnost plných postranic

FIESTA 4420

 od 3 let
 Childern Friendly
 RTG kompatibilní

 možnost průhledných
    postranic

 s krytem podvozku
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Lůžka pro novorozence a batolata do 3 let 

CONFIDENCE 1 

 lůžko pro děti 
    od 1 roku

 polohovatelné
 výškově stavitelné
 absolutně bezpečné
 s úložným prostorem

EMBRACE 1 

 lůžko pro novorozence
 výškově stavitelné
 TR + ATR
 s úložným prostorem
 ergonomický design

BK02

 TOP řešení pro 
    novorozence

 výškově stavitelné
    a polohovatelné

 TR + ATR
 komplexní řešení
 ergonomický design

 Více na: www.indubia.cz/novorozenecka
11
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Sociální zařízení představují zcela jedinečnou kategorii 
s vlastními specifi ckými potřebami. Nabízíme lůžka 
nerestriktivní – s dělenými postranicemi, lůžka s extrémně
nízkou ložnou plochou jako prevence pádů, lůžka s plnými
postranicemi pro těžce zvladatelné pacienty i lůžka skládací
pro nedostatečné prostory. Všechna lůžka mohou být 
vyrobena v desítkách rozličných dekorů. Vyberte si lůžko,
které Vám vyhovuje a my ho přizpůsobíme Vašim potřebám.

Pečovatelská 
lůžka

12

FLOORE

 extrémně nízká ložná   
    plocha – min. 23 cm

 dřevěné dělené
    postranice

 krytá kolečka v čele       
    lůžka

 integrovaný ovládací   
    panel

 moderní design,
    4 motorové lůžko

 TOP produkt
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Pečovatelská lůžka

HB7260

 pečovatelské lůžko   
    s dělenými hliníkovými     
    postranicemi

 moderní design
 plně elektricky

    polohovatelné
    – 4 motory

 ergonomická ložná   
    plocha

 volba z 20 dekorů
    a 10 typů čel

LOLITA

 extrémně odolné
    pečovatelské lůžko

 dřevěné postranice
    po celé délce lůžka

 4 motorové lůžko
    - plně elektrické

 volba z 20 dekorů
    a 10 typů čel

 nosnost až 300 kg

 Více na: www.indubia.cz/pecovatelska

HB7000

 skládací pečovatelské        
    lůžko

 základní model 
 extrémně snadná

    manipulace
 plně elektricky

    polohovatelné
    – 4 motory

 ergonomická ložná   
    plocha
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Eurolišta

Hrazda s hrazdičkou

Teleskopický infuzní stojan

Prodloužení lůžka

Baterie

Váhový systém

RTG kompatibilita

5-té kolečko

Fixační pásy

Držák holí

Jmenovka

Volitelná příslušenství k lůžkům 
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Volitelná příslušenství k lůžkům 

Teplotka

Držák infuzí na hrazdu

Polička na lůžkoviny

Držák kyslíkové láhve

Držák infuzních pump

Košík

Lampička

Podsvícení lůžka

Držák urologických sáčků

Držák monitoru

Vzpřimovací žebřík
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Alarmy
 nezabržděného lůžka

 opuštěného lůžka

 výpadku napájení

 úniku moči

 opuštění pokoje

 Infuzní pumpy

Systémy
 integrovaný systém pacient-sestra 

 USB nabíječka

 monitoring tepu

 centrální monitoring polohy segmentů lůžka
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Nadstandardní vybavení k lůžkům
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Speciální nábytek
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 Více na: www.indubia.cz/specialninabytek

NEREZOVÝ PROGRAM

MEDICÍNSKÉ VOZÍKY

 kombinované plast/nerez
 uzamykatelné
 barevné provedení

LÉKOVÉ SKŘÍNĚ

 dle přání klienta
 nerez/kov/dřevo

 široká škála nerezových výrobků
 individuální design
 řešení na míru

 pracovní stoly
 instrumentální stolky
 skříně, kabinety, dřezy

 variabilní provedení
 zásuvkové řešení
 speciální oddělovače

 uzamykatelné
 variabilní provedení
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 Více na: www.indubia.cz/pasivni
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JOSEPH PUR

JOSEPH VISCO

 volitelná densita
 průřez na přání
 oboustranné provedení
 výška 12-18 cm

 volitelná densita
 průřez na přání 
 oboustranné provedení
 výška 10-16 cm

 1-4 vrstvé o různé 
    densitě

 1-7 anatomických zón
 II. stupeň

 1-5 vrstvé
 4-7 anatomických zón
 III. stupeň

18

Matrace pasivní
Hlavním cílem pasivních matrací je péče o dlouhodobě ležící pacienty. 
Volba použitých materiálů a průřezů probíhá s ohledem na prevenci
tvorby dekubitů, omyvatelnost a nehořlavost.

Více na: www.indubia.cz/pasivni
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Matrace aktivní

 Více na: www.indubia.cz/aktivni

Aktivní systémy určené pro nejrizikovější pacienty s rizikem třídy 
III. a IV. tvorby dekubitů. Základní nosnost od 200 kg s možností 
laterálního náklonu.
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SOLODEC 

DYNAMIC PRESSURE CARE 
MATTRESS OVERLAY SYSTEM 

 IMPULSE 

 III. třída
 statický, alternující, 

    transportní
 CPR + cyklování
 alarmy

SOLODEC

 IV. třída
 statický, alternující, 

    transportní
 nastavení váhy

    automaticky
 CPR + cyklování
 alarmy

AUTODEC

 IV. třída
 255 kg
 multirežim
 nastavení váhy

    automatické
 alarmy, možnost

    laterálního náklonu
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Vyšetřovací lůžka 

 Více na: www.indubia.cz/vysetrovaci

COUCH 303 

HB 6210

 TOP vyšetřovací lůžko
 plně elektrické a mobilní
 extra široké

CAR 201

 vyšetřovací lůžko pro nejmenší
 dětský design
 bezpečnostní řešení

 základní vyšetřovací lůžko
 polohovatelná záda
 s úložným prostorem

 široký výběr barev
 volitelné rozměry 

    na přání

 výškově stavitelné
 zvýšená nosnost

 úložné prostory
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Stretchery

COLUMN 201 

 stretcher na sloupo-     
    vých jednotkách

 TR + ATR + RTG
 plně polohovatelný
 hydraulický zdvih
 výškově stavitelný

SD08

 TR + ATR + RTG
 stretcher s mycím vakem
 volitelné nerezové 

    provedení
 vysoce odolný
 výškově stavitelný
 moderní design

 Více na: www.indubia.cz/stretchery

SD05

 TR + ATR + RTG
 mezinárodně oceněný
 výškově stavitelný
 nejvyšší řada stretcheru
 5-té kolečko
 CPR
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Stretchery

COLUMN 201
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Gynekologická a porodní křesla

 Více na: www.indubia.cz/gynekologicka

JME-30

 moderní gynekologické křeslo
 TR + ATR polohování až 25°
 integrovaná sklopná nožní část

 plně elektrické
 ergonomické držáky
 široká škála příslušenství

PO800

 moderní sloupová konstrukce
 extrémně stabilní do 250 kg
 ergonomické ruční a nožní        

    podpory

 plně elektrické polohování
    všech částí

 TR + ATR
 ruční + nožní ovládání
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Gynekologická a porodní křesla

Více na: www.indubia.cz/gynekologicka

JME-30
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 integrovaná sklopná nožní část integrovaná sklopná nožní část

 plně elektrické plně elektrické
 ergonomické držáky ergonomické držáky
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 plně elektrické polohování plně elektrické polohování
    všech částí

 TR + ATR TR + ATR
 ruční + nožní ovládání ruční + nožní ovládání



Infuzní, kardiacká a transportní křesla 

COUCH 402

 ekonomický model křesla
 plně elektrické a polohovatelné
 volitelné područky

 Více na: www.indubia.cz/voziky
23

X6  

 manuální křeslo
 infuzní, transportní

    a kardiologické křeslo

X11

 top kardiologické křeslo
 plně elektrické a polohovatelné
 volitelné područky

 držák infuzního stojanu

 plně polohovatelné

 držák infuzního stojanu
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Stolky k lůžkům 

MEAL 201

 oboustranný stolek s jídelní deskou
 výškově stavitelná a naklápěcí jídelní deska
 kovové, dřevěné či HPL provedení

 Více na: www.indubia.cz/stolky

STANDARD 302

 oboustranný stolek
 dřevěné či kovové provedení
 uzamykatelný

OLDH 1011  

 designové provedení
 hliníkové tělo s HPL
 uzamykatelný

 ABS či HPL vrchní deska
 volitelné uspořádání 

 možnost lednice
 provedení na přání
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Servírovací stolky

 Více na: www.indubia.cz/desky

FLAT 201

 základní jídelní stolek
 výškově stavitelný
 plynová pružina
 epoxy kov + HPL / ABS
 nosnost až 15 kg

BST 04

 Hi-end provident
 naklápěcí jídelní deska
 výškově stavitelný
 kryté hrany
 provedení HPL + hliník

25
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Operační stoly

 Více na: www.indubia.cz/operacnistoly

OP-2V 

OM-6N

 univerzální operační stůl
    s nanotechnologií

 RTG + TR + ATR + Lateral

OM-6L

 extra široký operační stůl - 74cm
 nosnost až 500 kg
 univerzální operační stůl

    pro všechny obory - modulární

 základní operační stůl
    pro všechny obory

 RTG + TR + ATR + Lateral

 plně modulární řešení
 3+2 segmentový stůl
 fl ex, refl ex, sliding, kidney

 plně modulární řešení
 5 segmentový stůl
 fl ex, refl ex, sliding, kidney

 RTG + TR + ATR + Lateral
 fl ex, refl ex, sliding, kidney
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Operační stoly

Více na: www.indubia.cz/operacnistoly

OP-2V 

OM-6N

 univerzální operační stůl univerzální operační stůl
    s nanotechnologií

 RTG + TR + ATR + Lateral RTG + TR + ATR + Lateral

OM-6L
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    pro všechny obory - modulární
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    pro všechny obory

 RTG + TR + ATR + Lateral RTG + TR + ATR + Lateral

 plně modulární řešení plně modulární řešení
 3+2 segmentový stůl 3+2 segmentový stůl
 fl ex, refl ex, sliding, kidney fl ex, refl ex, sliding, kidney

 plně modulární řešení plně modulární řešení
 5 segmentový stůl 5 segmentový stůl
 fl ex, refl ex, sliding, kidney fl ex, refl ex, sliding, kidney

 RTG + TR + ATR + Lateral RTG + TR + ATR + Lateral
 fl ex, refl ex, sliding, kidney fl ex, refl ex, sliding, kidney
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Operační světla

S-200

 100 000 lux
 vyšetřovací lampa
 teplota 3800-4800
 18-30 cm průměr

    kotouče
 Ra 90
 kombinovatelná

M-210

 120 000 lux
 zákroková lampa
 teplota 3800-4800
 20-35 cm průměr

    kotouče
 Ra 95
 kombinovatelná

 Více na: www.indubia.cz/operacnisvetla

M310

 160 000 lux
 operační lampa
 teplota 3800-4800
 20-35 cm průměr

    kotouče
 Ra 95
 kombinovatelná
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Univerzální bezdrátový monitorovací a signalizační systém 
pro nemocnice, domovy důchodců a pečovatelská zařízení. 
RINGO MSS přináší nový standard v nepřetržitém monito-
ringu základních klientských potřeb a požadavků a to bez 
ohledu na současnou infrastrukturu.

Okamžitá pomoc
za všech okolností
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PŘEDNOSTI RINGO MSS

 Okamžitý

 Univerzální

 Spolehlivý

RINGO MSS funguje na principu opticko-akustického 
výstražného zařízení, kde je signál inicializován pomocí 
bezdrátového spínače. Spínač může být umístěn:

 na lůžku
 na stolku
 na sociálním zařízení - ve sprše
 v náramku klienta
 kdekoli si budete přát

Opticko-akustický výstražný signál je přenášen pomocí 
bezdrátové sítě do centrálního zařízení, které předá 
okamžité upozornění s detailní informací o umístění 
alarmu pomocí:

 akustického signálu
 optického varování na monitoru
 vizuálního signálu u dveří a na monitorovací tabuli
 zobrazení na přenosném zařízení – hodinky, tablet...

 Více na: www.indubia.cz/monitoring

Centrální monitorovací systém - Ringo MSS

  

 Nulové provozní náklady

 Snadný upgrade

 Modulární řešení

mobilní

lůžkový

akustický

central monitoring

urgentní

sociální

venkovní
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PŘEDNOSTI RINGO MSS

Okamžitý

Univerzální

Spolehlivý

RINGO MSS funguje na principu opticko-akustického 
výstražného zařízení, kde je signál inicializován pomocí 
bezdrátového spínače. Spínač může být umístěn:

na lůžku
na stolku
na sociálním zařízení - ve sprše
v náramku klienta
kdekoli si budete přát

Opticko-akustický výstražný signál je přenášen pomocí 
bezdrátové sítě do centrálního zařízení, které předá
okamžité upozornění s detailní informací o umístění 
alarmu pomocí:

 akustického signálu akustického signálu
 optického varování na monitoru optického varování na monitoru
 vizuálního signálu u dveří a na monitorovací tabuli vizuálního signálu u dveří a na monitorovací tabuli
 zobrazení na přenosném zařízení – hodinky, tablet... zobrazení na přenosném zařízení – hodinky, tablet...
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Centrální monitorovací systém - Ringo MSS
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Nulové provozní náklady
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Modulární řešení
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Spolupracujeme s předními designery 
a architekty při vytváření Vašich projektů
na míru. Vlastní dřevovýroba a nábytkářská 
dílna Vám zaručí 100% kvalitu bez
kompromisů v každém projektu a zadání. 

Nábytek, designové 
práce a projekty

RECEPCE
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ORDINACE URGENTNÍ
PŘÍJEM

POKOJLABORATOŘ
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www.indubia.czwww.indubia.cz



Tel.: +420 605 419 592 - Česká republika
Tel.: +421 949 433 366 - Slovenská republika 

 Více na: www.indubia.cz
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