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Cégünk, az Ava-Pack Kft. magyar magánszemélyek által alapított vállalkozás.

2001-ben Csornán alapítottuk első üzemünket, telephelyünk 7024 m2-es területen
a 86-os főút mellett helyezkedik el, üzleti célból kedvező, forgalmas helyen. 
Itt alakítottuk ki fa alapú csomagolóanyag gyártó, fém és lamináltbútor megmun-
káló üzemünket.
2006-ban cégünk Kisújszálláson megvette a KUNFA Kft-t, ezen a telephelyen 
óvodai bútorgyártás mellett székgyártással, és egyedi keményfa termékek elő-
állításával is foglalkozunk.

2007-ben új telephelyet vásároltunk Szécsényben, ahol fémipari és lamináltbútorlap 
megmunkálás folyik CNC-gépeken. 

2009-ben megvásároltuk a Falco Sopron Bútorgyárat, ezzel is bővítve termék 
kínálatunkat, és kapacitásunkat a folyamatosan bővülő piaci igények kielégítésére.

2010-ben további telephelyet vásároltunk Ikrényben ahol a győri régió egyik leg-
képzettebb szakembergárdájával létrehoztuk egyedi belsőépítészetre szakosodott 
üzemünket egy barnamezős beruházásban épített új csarnokban.

2010-ben, szécsényi telephelyünkön elindítottuk kórházi üzletágunkat, amit azóta 
is folyamatosan fejlesztünk az előírt MSZ EN 60601-2-52 magyar szabványoknak 
megfelelően és a XXI. század technológiai követelményeit figyelembe véve.
2015-ben ABS alkatrészek gyártóival együttműködési megállapodást kötöttünk, 
lépést tartva a kórházi ágy gyártásban történő technológiai fejlődésekkel.
2017-ben az ország területére kizárólagos forgalmazási jogot szereztünk a Gökler
cégcsoport termékeire.
Cégünk elérte, hogy egyedülálló háttérrel szinte bármilyen belsőépítészeti területen
vállalkozhat.

Cégcsoportunk a nagyméretű projektek megvalósításához szükséges eszközökkel, 
forrásokkal és szakembergárdával rendelkezik. A gyártásban pillanatnyilag 180 
fizikai állományú szakmunkás dolgozik. Az Ava-Pack Kft. járműparkja 9 tehergép-
kocsiból és 7 személygépkocsiból áll, amely lehetővé teszi partnereink pontos 
kiszolgálását. A gyártott és forgalmazott termékek esetleges garanciális, vagy 
jótálláson túli javítását az egész ország területén tevékenykedő szervizszolgálat 
végzi. 
Cégünk gyártási és értékesítési folyamatai MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 és 
MSZ EN ISO 28001 minőségbiztosítási szabványok szerint tanúsítottak. 
Remélem, hogy az Ava-Pack Kft. csapata az Ön szolgálatára lehet a közeljövőben. 

Tevékenységünk részletesen megismerhető a www.avapack.hu weboldalon.
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Technikai adatok

Teljes ágy mérete: 2175 x 1020 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
4 részes alumínium oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy mérete: 2285 x 975 mm
Speciális mérleg
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR

Könnyen levehető fejvég és ágyvég
4 részes alumínium oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz
Akkumulátor
Átröntgenezhető fekvőfelület
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) 
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy mérete: 2215 x 1065 mm
Laterális (oldal irányú) mozgás
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
4 részes alumínium oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz, akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) az ágy könnyebb mozgatásáért
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy mérete: 2255 x 955 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető ABS műanyag fejvég és ágyvég
4 részes ABS műanyag oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz
Akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok 

Teljes ágy méret: 2160 x 955 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető ABS műanyag fejvég é ágyvég
4 részes ABS műanyag oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz, akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Teljes ágy méret: 2285 x 975 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület

Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 
4 részes alumínium oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és 
kompakt laminált lemez fejvégek és oldalrácsok
Akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek,
központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) 
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac

Technikai adatok
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2215 x 1065 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, alumínuim,
dekoritozott oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és kompakt 
laminált lemez fejvégek 
Akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) 
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Ágyhosszabbítási lehetőség (18 cm)
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2160 x 1020 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész 
és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére.
 Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, 
MDF fejvégek és oldalrácsok, akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) az ágy könnyebb mozgatásáért
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2155 x 1120 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 4 részes oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és kompakt laminált fejvégek és oldalrácsok
Akkumulátor
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
5. kerék (125 mm átmérőjű) az ágy könnyebb mozgatásáért
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2230 x 975 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 
4 részes oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és 
kompakt laminált fejvégek és oldalrácsok
Akkumulátor
125 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2160 x 895 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 
4 részes oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, 
ABS műanyag fejvégek és oldalrácsok
Akkumulátor
125 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2120 x 955 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész 
és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus CPR
Átröntgenezhető fekvőfelület
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 
4 részes oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, 
ABS műanyag fejvégek és oldalrácsok
Akkumulátor
125 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, 
vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2215 x 1065 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és 
magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, Anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és 
HPL compact lemez fejvégek, alumínuim,
dekoritozott oldalrácsok
Akkumulátor
125 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 2215 x 1065 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Mechanikus trendelenburg pozíció állítás
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő 
Mechanikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
Elektrosztatikus porszórt váz, alumínium és kompakt laminált fejvégek és oldalrácsok
125 mm átmérőjű fékezhető kerekek
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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Technikai adatok  

Teljes ágy méret: 2160 x 955 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Mechanikus trendelenburg pozíció állítás
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő 
Mechanikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég,
Oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz, ABS laminált fejvégek és oldalrácsok
125 mm átmérőjű fékezhető kerekek
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HB 2220 

          Technikai adatok

Teljes ágy méret: 
2190 x 955 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Mechanikus trendelenburg pozíció állítás 
Auto-contour
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő 
Mechanikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
Elektrosztatikus porszórt váz, ABS laminált fejvégek és oldalrácsok
125 mm átmérőjű fékezhető kerekek
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac
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           Technikai adatok

Manuális hátrész, felső lábrész és magasságállítás 
(a mozgató karok használaton kívül elrejthetők az
ágy alá)
Manuális alsó lábrész állítás
4 részes fekvőfelület
Könnyen kivehető fejvég és lábvég
Fém keret, alumínium és 
kompakt laminált fejvégek 
Acél, lehajtható oldalrácsok
125 mm átmérőjű fékezhető kerekek
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: 
infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac

HEALTH CARE TECHNOLOGY



HB2420P 
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Technikai adatok

Teljes ágy méret: 1920 x 890 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Mechanikus trendelenburg pozíció állítás
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Átröntgenezhető felület
Kézi vezérlő 
Mechanikus CPR
Könnyen levehető fejvég és ágyvég, 
Elektrosztatikus porszórt váz, ABS laminált 
fejvégek és oldalrácsok
125 mm átmérőjű fékezhető kerekek
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac

HEALTH CARE TECHNOLOGY



4P-ICU-
CRT-FULL
  -EX 
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Technikai adatok

EXTRÉM ALACSONY ÁGY / magasság állítás 34 – 82 cm között
Teljes ágy mérete: 2160 x 1020 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció
Auto-contour funkció
4 részes fekvőfelület
Kézi vezérlő a nővér és a beteg részére. 
Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.
Mechanikus és elektronikus CPR
Átröntgenezhető hátrész (választható)
Könnyen levehető fejvég és ágyvég
4 részes ABS műanyag oldalrácsok
Elektrosztatikus porszórt váz
150 mm átmérőjű kerekek, központi fékrendszerrel
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Opcionális tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac

  -EX

Technikai adatok

EXTRÉM ALACSONY ÁGY / magasság állítás 34 – 82 cm között
Teljes ágy mérete: 2160 x 1020 mm
Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
Manuális alsó lábrész állítás
Trendelenburg, anti-trendelenburg funkció

Betegek részére bizonyos funkciók letilthatók.

 kerekek, központi fékrendszerrel

hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó, matrac

Elektronikus hátrész, felső lábrész és magasság állítás 
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        Technikai adatok

Az ágy teljes mérete: 2200 x 1040 mm
Fekvőfelület mérete: 2000 x 900 mm
4 motoros kórházi ágy
Elektronikus magasságállítás, hátrész és lábrész állítás
Trendelenburg és antitrendelenburg funkció
CPR funkció
Átröntgenezhető felület
Acél vázszerkezet, ABS műanyag oldalrácsok, fejvég és lábvég.
Kivehető fejvég és lábvég
Süllyeszthető 4 részes oldalrácsok
Központi fékkel ellátott kerekek
Akkumulátor
Ütközők az ágy 4 sarkán
Infúzió tartó
Ágy alatti fény

4P-ICU-
CRT-FULL 
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4P  
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Manuális hátrész és 
felső lábrész állítás
Manuális alsó lábrész állítás
4 részes fekvőfelület
Fej és lábvég: 
rozsdamentes acél keret HPL betét

Könnyen levehető fejvég és lábvég
Egymozdulattal fel,-és lehajtható fém oldalrács
Elektrosztatikus porszórt váz
125 mm átmérőjú fékezhető kerekek
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Tartozékok: infúziótartó állvány, 
hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó

Technikai adatok

4R-MAN-
 SR-CB 
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Manuális hátrész és felső lábrész állítás
Manuális alsó lábrész állítás
4 részes fekvőfelület
125 mm központi fékekkel ellátott ikerkerekek
Fej és lábvég: rozsdamentes acél keret HPL betét
Fekvőfelület: kivehető rácshálós betét

Könnyen levehető fejvég és lábvég
Elektrosztatikus porszórt váz
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Tartozékok: infúziótartó állvány, hevederes kapaszkodó, vizeletzsák tartó

Technikai adatok

4P  
4R-MAN-
   CB 
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HB 6210 
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Technikai adatok

Mechanikus fejrész állítás
Magasságállítás motor segítségével
32 m3 szivacsmatrac, műbőr vagy 
kárpit huzattal
Az ágy úgy került kialakításra,  hogy
a beteg és a terapeuta együtt 
tudjon könnyedén mozogni

HEALTH CARE TECHNOLOGY



 6P 2R-
EL-FULL
  -PF

9P 2R
PF-SR

Elektronikus magasságállítás
Hátrész állítás gázrugók segítségével 
Kézi vezérlő
360 fokban forgó kerekek, 2 fékezhető
Elektrosztatikus porszórt fém váz
Fekvőfelületen szivacsmatrac
Méret: 1850 x 600 mm
Opcionálisan kérhető: akkumulátor, törölköző tartó

Technikai adatok

Stabil felépítésű acél vázszerkezet, 
kétrészes fekvőfelület, varrásmentes kár-
pitborítás, emelhető fejrész.  
Oxigénpalack tartó, lehajtható oldalrács 
a beteg biztonságos szállítása érdekében. 
Felületkezelése, epoxy alapú műgyanta 
porszórásos festéssel. 
A nyomot nem hagyó kerekek közül a lábr-
észnél lévők fékezhetőek.
rozsdamentes kivitelben is rendelhető
(9P 2R RM-SR)

Technikai adatok
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NHS 810
 SD 01  
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Technikai adatok

Hidraulikus magasság állítás
Háttámla állítás és trendelenburg funkció 
működtetése gázrugó segítségével
125 mm átmérőjű kerekek, központi fékkel
Higiénikusra tervezett fekvőfelület
Rögzíthető, eltávolítható oldalrácsok
Fém tolókar
Műanyag ütközők az ágy négy sarkán
Elektrosztatikus porszórt fém váz és tartozékok
Vizeletzsák tartó
Oxigénpalack tartó
Papír tekercs tartó
Drótkosár az ágy alatt a beteg személyes 
holmijai részére

HEALTH CARE TECHNOLOGY
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NHS 810
 SD 04  

Technikai adatok

Hidraulikus magasságállítás és 
trendelenburg funkció 
Dönthető háttámla
Mindkét oldalon fém, rögzíthető, 
elrejthető oldalrács
360 fokban forgatható, 
központi fékkel ellátott 200 mm átmérőjű kerekek
Mechanikus CPR
Higiénikus kiképzésű fej és lábkarok, fémből
Elektrosztatikus porszórt fém váz és tartozékok
Vizeletzsák tartó
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SDY 10 
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Technikai adatok

Elektronikus magasságállítás
Mechanikus fejtámla állítás
Könnyen mozgatható, praktikus kiképzés
Még higiénikusabb vizsgálat, köszönhetően a papírtörlő készletnek
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6P 2R-F

Technikai adatok

LOW-RM/PF

PF-elektrosztatikus porszórással felület
kezelt acél cső vázszerkezet/
RM-rozsdamentes acél cső vázszer-
kezet
két részes fekvőfelület
állítható fejtámla
varrásmentes műbőr kárpitozással
50 cm magas fekvőfelület

PF-elektrosztatikus porszórással felületkezelt acél cső vázszerkezet
/ RM-rozsdamentes acél cső vázszerkezet
két részes fekvőfelület
állítható fejtámla
varrásmentes műbőr kárpitozással
75 cm magas fekvőfelület

  HIGH-RM/PF
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6P 2R-I

Technikai adatok

 LOW-RM/PF

Íves kialakítású, 
PF-elektrosztatikus porszórással 
felületkezelt acél cső vázszerkezet
/RM-ozsdamentes acél cső vázszerkezet
két részes fekvőfelület
Állítható fejtámla
varrásmentes műbőr kárpitozással
50 cm magas fekvőfelület

 HIGH-RM/PF
Íves kialakítású, PF-elektrosztatikus
porszórással felületkezelt acél 
cső vázszerkezet
/ RM-rozsdamentes acél cső
két részes fekvőfelület
Állítható fejtámla
varrásmentes műbőr kárpitozással
75 cm magas fekvőfelület
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6P 2R-
F-LOW
   W

Technikai adatok

Tömör bükkfa vázszerkezet, 
poliuretán lakk felületkezelés
két részes fekvőfelület
állítható fejtámla
varrásmentes műbőr kárpitozással
50 cm magas fekvőfelület

32

HEALTH CARE TECHNOLOGY



JMM 01
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Technikai adatok

3 részes kivitel ( hátrész, ülőrész, lábrész)
Nőgyógyászati vagy urológiai vizsgálathoz, 
kisebb műtéti beavatkozáshoz készült ágy.
Elektronikus fejrész és magasság állítás
Mechanikus trendeleburg funkció
Kézi vezérlő
Könnyen eltávolítható lábrész vizsgálathoz vagy 
műtéthez
Könnyen tisztítható, vízálló, antibakteriális kiképzés
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JMM 02

34

Technikai adatok

Nőgyógyászati vagy urológiai vizsgálathoz, 
kisebb műtéti vagy posztoperációs beavatkozáshoz
Elektronikus hátrész és magasság állítás
Mechanikus trendeleburg funkció
Állítható lábrész
Mechanikus CPR
Kézi vezérlő
HPL kompaktlemez fekvőfelület
Elektrosztatikus porszórt fém keret
Mindkét oldalon rögzíthető ABS oldalrács, 
eltávolítható ABS fejvég
125 mm átmérőjű kerekek központi fékkel
Rozsdamentes acél, eltávolítható tálca
Műanyag ütközők az ágy 4 sarkán
Vizelet zsák tartó
Állítható infúziós tartó
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NTHM 
112

Technikai adatok

Alumínium és kompaktlemez váz és tartozékok
5 különálló, 50-100-200 mm-es fiók
A kocsi tetőlapja ABS műanyag
4 db 125 mm átmérőjű kerék, ebből kettő fékezhető
Egyik oldalon oxigénpalack tartó hely
Infúziós állvány
CPR hátlap
Mind a négy sarkon ütközővel ellátva
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7P REAN-
  FULL 

Rozsdamentes acél tartó váz és korpusz
HPL tető és frontlapok
4 db kerék, melyből kettő fékezhető
Lehajtható írólap
Szívmasszázst segítő CPR panel
Billenő szemetes 7-l-es
Tűledobó tartó
Defibrillátor tartó (kihajtható)
Infúzió tartó 
Oxigénpalack tartó
Fiók elosztó 

Technikai adatok
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7P REAN-
    FULL-
 10TR-1FP

Rozsdamentes acél tartó váz és korpusz
HPL tető és frontlapok
4 db kerék, melyből kettő fékezhető
Lehajtható írólap
Szívmasszázst segítő CPR panel
Billenő szemetes 7-l-es
Tűledobó tartó
Defibrillátor tartó (kihajtható)
Infúzió tartó 
Oxigénpalack tartó
Fiók elosztó 
10db felső lenyíló tárolórekesz.
Felső polc

Technikai adatok
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NTHM 
113

Technikai adatok

Alumínium és kompaktlemez váz és tartozékok               
5 különálló, 50-100-200 mm-es fiók
A kocsi tetőlapja ABS műanyag
4 db 125 mm átmérőjű kerék, ebből kettő fékezhető
Egyik oldalon nyitott polc a gyógyszeres üvegeknek
A kocsi tetején két sorban gyógyszeres dobozok
Szemetes
Ütközők

38

HEALTH CARE TECHNOLOGY



NTHM 
115

Technikai adatok

A váz és a kocsi részei rozsdamentes acélból, műanyagból 
és alumíniumból készültek
Minden fiók zárható.
5+1 fiókos. A 6. fiók további részekre bontható.
A kocsi tetőlapja MDF és ABS műanyag anyagokból készül.
Az egyik oldalon nyitott polc a gyógyszeres üvegeknek.
A kocsi tetején két sorban gyógyszeres dobozok
A kocsi hátulján 3 sorban hozzáférhetők a gyógyszeres dobozok.
4 db 125 mm átmérőjű kerék, ütközőkkel, 2 kerék lábbal fékezhető.
Szemetes
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NTHM 
116

Technikai adatok

A váz és a kocsi részei rozsdamentes acélból, műanyagból és alumíniumból készültek
Minden fiók zárható.
9 fiókos. A felső 7 fiók további részekre bontható.
A kocsi tetőlapja MDF és ABS műanyag anyagokból készül.
Az egyik oldalon nyitott polc a gyógyszeres üvegeknek.
4 db 100 mm átmérőjű kerék, ütközőkkel, 2 kerék lábbal fékezhető.
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7P GY-
  4F

4 fiók.
Rozsdamentes acél tartó vázszerkezet 
és tetőlap. 
HPL  fiókfrontok, központi zár, 
fékezhető görgők. 
Osztott belső fiókok. 
Tolófogantyú.

Technikai adatok

4F-2FP

4F-10TR

+10db 
felső lenyíló 

tárolórekesszel. 

 +2 felső polc. 
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3 fiók,  1 alsó polc. 
Rozsdamentes acél tartó vázszerkezet 
és tetőlap. 
HPL  fiókfrontok, központi zár, 
fékezhető görgők.
Osztott belső fiókok. 
Tolófogantyú.

Technikai adatok

7P GY-
3F-1AP

   3F-
1AP-2FP +2 felső polc. 

42

+10db felső lenyíló 

 tárolórekesszel. 

    3F-
1AP-10TR
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7P GY-
   7F

    7F-10TR

   7F-2FP
 +2 felső polc. 

+10db
 felső lenyíló 
 tárolórekesszel. 

Technikai adatok

7 fiók.
Rozsdamentes acél tartó vázszerkezet 
és tetőlap. 
HPL  fiókfrontok, központi zár, 
fékezhető görgők. 
Osztott belső fiókok. 
Tolófogantyú.
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8P 1A1F-
 10-ET

HPL Front és tető
1ajtós 1 fiókos 
(kivehető műanyag betéttel)
1 oldalas kialakítás
2db nagy méretű palack tárolása 
a szekrényen kívül
4db kerék, melyből kettő fékezhető
Leesésgátló peremmel
Az etetőasztal:
Állítható magasságú 
Körbeforgathataó 
Dönthető

Technikai adatok

8P 1A1F-
  20-ET

2 oldalas kialakítás
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BST 5

Oldalról húzható az ágy fölé
Laminált tetőlap, alumínium lábak
Állítható tetőlap
4 kerék

Technikai adatok
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9P ÁK-1ZS-

Technikai adatok

PF-elektrosztatikus porszórással felületkezelt
acél cső vázszerkezet 
/RM-rozsdamentes acél vázszerkezet
3 oldalt nyitott polcos kivitel
1 db zsáktartó
HPL szemetes fedél
4 db görgő melyből kettő fékezhető

NY-RM/PF

1A-RM/PF
1 ajtos polcos zárt rész
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9P ÁK-2ZS-
NY-RM/PF

Technikai adatok

PF-elektrosztatikus porszórással felületkezelt 
acél cső vázszerkezet
/RM-rozsdamentes acél vázszerkezet
3 oldalt nyitott polcos kivitel
2 db zsáktartó
HPL szemetes fedél
4 db görgő melyből kettő fékezhető

1A-RM/PF
1 ajtos polcos zárt rész
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9P SZLÁ-
1ZS-RM/PF

PF- elektrosztatikus porszórással felület-
kezelt acél cső vázszerkezet
RM- rozsdamentes acél vázszerkezet
1 db zsáktartó
HPL szemetes fedél
4 db görgő melyből kettő fékezhető
lábpedál működtetés

Technikai adatok

2ZS-RM/PF2 db zsáktartó

3ZS-RM/PF 3 db zsáktartó
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9P MK-
  

2P-K

2P-N

Technikai adatok
Rozsdamentes acél vázszerkezet
2 polcos / 3 polcos, peremes kivitel
kicsi / nagy változat
2 tolófogantyúval
2 db fékezhető görgővel

3P-K 3P-N
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9P ML-
  1M

Rozsdamentes acél kivitel

Technikai adatok

9P ML-
  2M

Technikai adatok

ÁGYTÁLTARTÓ
   ÁLLVÁNY
  

HEALTH CARE TECHNOLOGY

RM/PF
   6

RM/PF
   8

Háromlábú állvány. 
Elektrosztatikus porszórással festett acél vázszerkezet
/ rozsdamentes acél váz 
6 db / 8 db a kórházakban általánosan használt méretű 
és formájú - tál fogadására alkalmas.



    
BETEGKAPASZKODÓ

  KB-
RM/PF
   

Ágyvégre szerelhető konzolos betegkapaszkodó: 
elektrosztatikus porszórással felületkezelt acélcső konzol
/ rozsdamentes acél váz
az ágy négy pontján elhelyezhető. 
A műanyag kapaszkodó állítható hosszúságú 
hevederrel a kívánt méretre állítható. 

Technikai adatok

Felszerelhető az általunk gyártott összes ágy ágy végére, oldalrácsára

    
SCREEN-
 

  2-
RM/PF
   

  3-
RM/PF
   

  4-
RM/PF
   

Technikai adatok

2 / 3 / 4 részes kialakítás, 
Elektrosztatikus porszórással felületkezelt 
acél vázszerkezet
/ rozsdamentes acél váz 
Vászon függöny mosható, cserélhető
Görgős mozgatás
50 cm széles egységek

Infúziós zacskó/infúziós üveg tartó
elektrosztatikus porszórással felületkezelt acél váz
/ rozsdamentes acél váz
állítható magasságú: 121-220 cm
5 db gördíthető láb
tartó kampó
lábrésznél az állvány szélessége: 60 cm

IH-G-
RM/PF

Ágyvégre szerelhető, 
elektrosztatikus porszórással 
felületkezelt acél cső
/ rozsdamentes acél váz
az ágy négy pontján elhelyezhető. 
Színe: fehér

IH-FIX-
RM/PF

Technikai adatok

  HB
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MEDICA
NORMAL
  RM/PF

Technikai adatok

Elektrosztatikus porszórással felületkezelt
/rozsdamentes acél váz
Műbőr kárpit
Rakásolható

30011
  

Technikai adatok
rozsdamentes acél váz
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VIOLA
  PAD
  

3 DB

2 DB

     ISO 3P 
COLORPLAST

   LUCCA 2P
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   ISO
2P WODD

ISO
3P

  SHELL 4P
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H- 9300 Csorna, Soproni u. 125.
    kereskedelem@avapack.hu
           Telefonszám: 
       +3670/452-75-19
       +3670/452-79-34
         +3696/410-551
  www.avapack.hu


