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Промоционална оферта на болнични легла 
Немско качество на конкурентни цени 
 

XENIAFIT – Красив дизайн, стабилност и 
комфорт за пациента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Болнично легло с електромотори за регулиране движението по височина, секция гръб и крака. 

 Брой Секции – 4,  

 Ширина – 90мм, дължина 200мм 

 4 двойни колела с индивидуална спирачка 

 Електрическа настройка на секция гръб до 70º. 

 Електрическа настройка на крака - 30º 

 Настройка по височина с ножичен механизъм 322-800 mm 

 Странични прегради и табли от масивно дърво 

 Дистанционно за пациента с 8 
бутона 

 Товароносимост 205 кг.  

 2 години гаранция 

 

 
  

 

ДДС 

 

 

 

2400,00 лв. 
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Болнично легло ECOFIT PLUS  -  оптимално 
съотношение на качество, дизайн и цена 

 
Болнично легло с 3 ел. мотора за електрически настройки на: 
-  секция гръб - 70° 
- секция крака- 30° 

- настройка по  височина- 385-810mm 

 Четирисекционна, подматрачна основа – гръб, седалище, бедра, прасец, за максимално 
ергономично позициониране на пациента.4x100mm  индивидулано заключващи се 
колела.   

 Дървени табли и странични прегради. 

 Оборудвано с рамка за повдигане като  стандартен аксесоар. 

 Аварийна батерия 9V 

 Дистанционно  със заключване на функциите 

 Максимално тегло на пациента: 185кг. 

 2 години гаранция 

 

 

 

 

 

 

1680,00 лв. 
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Болнично легло ECOFIT  S -  Бюджетно решение 
за Вашата болница 
 
Болнично легло с 3 ел. мотора за електрически настройки на: 
-  секция гръб - 70° 
- секция крака- 30° 

- настройка по  височина- 385-810mm 

 

 Четирисекционна, подматрачна основа – гръб, седалище, бедра, прасец, за максимално 
ергономично позициониране на пациента.4x100mm  индивидулано заключващи се колела.  

 Две странични прегради от масивна дървесина 

 Дистанционно   

 Максимално тегло на пациента: 185кг 

 2 години гаранция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички цени са с включено ДДС. 

За количества над 10 бр. ще Ви изготвим индивидуална оферта.  

Можете да се свържете с нас на тел. 0879906217, 0879906219 или  

електронна поща sales@gke.bg   

Екипът ни е на Ваше разположение за информация и 

съдействие! 

 

1440,00 лв. 

mailto:sales@gke.bg

