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ســاختار مدیریتی این مجموعه همواره در تالش بوده اســـت که به 

صــورت پویا و نظامند در توســعه و تعالی تولید تجهیزات هتلینگ و 

استیل بیمارستانی در کشــــور ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و 

تجربه نیروی انسـانی خود در راستای تحقق اهداف توسعه و صنعتی 

سـازی و فناوری های نوین تولید تجهیزات بیمارسـتانی گام بردارد. با 

چنین رویکردی است که تأمین نیازهای کیفی و کمی طیف وسیعی از 

مشتریان در اولویت این شرکت قرار گرفته است.

شرکت "پیشگامان راه طب" با برند اختصاصی          در سال ۱۳۸۰ به 

صورت مســـــــئولیت محدود تأسیس گردید. با نزدیک به دو دهه 

فعالیت مسـتمر و پویا هم اکنون این شرکت در زمره شرکت های برتر 

صنعت تجهیزات پزشکی کشور شناخته می شود.

ـرکت ضــمن دریافت تأ�دیه ها و پروانه ســاخت  همچنین این شـ

محصـوالت خود از اداره کل تجهیزات پزشکی کشــور در پی باال بردن 

سطح کیفی محصوالت و رقابت با محصوالت خارجی و جلب رضایت 

حداکثری مشــتریان خود موفق به استقرار و دریافت گواهینامه های 

ISO13485 و ISO9001 گردیده است.

ادعا نمیکنیم که بهترینیم، اما مفتخریم که بهترین ها ما را برگزیده اند.

تاریخچه و معرفی شرکت

مدیریت این شرکت همواره در تالش است با بهره مندی از مهندسـین 

مجرب و آموزش های مستمر پرسنل و همچنین استفاده از مواد اولیه 

عالی و با کیفیت و به کار گیری تکنولوژی و ماشـــین آالت روز دنیا در 

زمینه تولید تجهیزات هتلینگ و اسـتیل بیمارسـتانی و با اسـتفاده از 

نظرات و پیشنهادات مشتریان گرامی که بی شک بزرگترین پشتوانه و 

ـرکت می باشـــند بتواند هرروز به کیفیت و تنوع  ســـرمایه این شــ

محصوالت خود بیافزاید.
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چشم انداز

٢- ارتقای کیفیت و تکمیل سبد محصوالت و نوآوری متناسب با نیازهای بازار به منظور افزایش سودآوری 

٥- بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و حفظ سرمایه های مادی و معنوی شرکت از جمله ارزش های شرکت محسوب میگردد.

١- افزایش تولید از طریق ارتقاء بهره وری و بهبود سیستم ها

٣- آموزش پرسنل و استفاده از نیروهای با تجربه و کارآمد جهت تولید با کیفیت عالی و خدمات پس از فروش سریع و مناسب

در راستای تبدیل شدن به عالی ترین شرکت تولیدی در صنعت تجهیزات پزشکی کشور، شرکت پیشگامان راه طب در نظر دارد تا 

سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید محصوالت خود را در مقایسـه با ظرفیت موجود در حال حاضر از نظر کیفی و تنوع و خدمات به باالترین 

رتبه برساند.

ارزش ها

مأموریت

٢- قانون گزاری و اجرای قوانین ملی و بین المللی مرتبط با مأموریت شرکت نیز ارزش بنیادی دیگر شرکت است.

                                مدیر عامل شرکت پیشگامان راه طب

اهداف

شرکت پیشگامان راه طب به عنوان یک بنگاه اقتصادی و بازار محور در صنعت تجهیزات پزشکی و پیشـرو در تأمین محصـوالت 

متنوع در تجهیزات بیمارستانی به دنبال کسب ارزش حداکثری خود از طریق توسعه و گسترش مزیتهای رقابتی، طراحی و تولید 

خالقانه و خدمات پس از فروش به موقع و مناسب در بازار کشور و بازارهای بین المللی می باشد.

١- حفاظت و مراقبت از حقوق مشتری از جمله ارزش های بنیادی شرکت است.

                                                   

٣- همسوسازی و هماهنگی میان اهداف شرکت و اهداف شخصی کارکنان در ایجاد تعادل بین کار و زندگی و تأمین رضایتمندی 

کارکنان و خانواده های آنان ارزش به شمار می رود.

٦- توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خالقیت، بهبود مستمر، کار گروهی و مشـارکت جمعی دانش محوری، مسـئولیت پذیری و 

مشتری مداری از ارزش های بنیادی شرکت پیــشگامان راه طب می باشد.

٤- تعالی جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت و ارتقای منزلت و کیفیت محصـوالت شرکت و کسـب رضایت مشـتریان و توجه به 

کرامت انسانی همواره در شرکت پیشگامان راه طب ارزشمند تلقی میگردد.

                                    محمدعلی وسائلی   
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/  ABS ترالی اورژانس

ابعاد کلی: طول ۶۵ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتیمتر، ارتفاع  ۱۰۵ سانتیمتر Ÿ

بدنه از جنس  ABSسبک و خودرنگ Ÿ

پنج کشو در سایزهای مختلف: دو کشو کوچک، دو کشو متوسط و یک کشو بزرگ Ÿ

      متوسط ۱۵ سانتيمتر ، کشو بزرگ۲۲ سانتيمتر

کشوها با ریل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسـته شدن و قفل مرکزی جهت قفل نمودن  Ÿ

تمام کشوها

دیوایدر ۲۴ خان های در دوکشـــوی اول، پایه الکتروشوک، سطل سیفتی باکس، پریز برق،  Ÿ

تخته احیا از جنس پلکسـی گالس شفاف و ضخیم محل قرارگیری کپســول اکســیژن ۱۰ 

لیتری و پایه سرم

عمق داخلی کشوها: کشوکوچک۱۰ سانتيمتر کشو  Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ ميليمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای استراکچر اصلی شامل صفحات و ستونهای آلومینیومی مقاوم و سبک Ÿ

 

AB01 اطفال  /کد محصول ABS ترالی اورژانس

کف و سقف و کشوها از جنس  ABSسبک و خودرنگ و دیوار هها از جنس ورق استیل Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

کشوها با ریل تلسـکوپی برای سهولت در باز و بسـته شدن و قفل مرکزی جهت قفل نمودن  Ÿ

تمام کشوها

      کشو بزرگ ۲۲ سانتيمتر

دارای دیوایدر در دوکشـو، پایه مانیتور، سطل سیفتی باکس، پریز برق، تخته احیا از جنس  Ÿ

پلکسی گالس شفاف و ضخیم، محل قرارگیری کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری و پایه سرم

دارای استراکچر اصلی شامل صفحات و ستو نهای آلومینیومی مقاوم و سبک Ÿ

ابعاد: طول ۶۵ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتیمتر، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

عمق داخلی کشوها: کشو کوچک۱۰ سانتیمتر، کشو متوسط۱۵ سانتیمتر  و Ÿ

چهار کشو در سایزهای مختلف: دو کشو کوچک، یک کشو متوسط و یک کشو بزرگ Ÿ

AB20 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 65*45*90 cm

ABS plastic top surface 

Left, right and back side and drawers ABS plastic 

C.P.R board, dustbin, and oxygen tube holder

Electrical feeding (plugs)

Height and width adjustable defibrillator board

4casters with 2 locking brakes

Height adjustable IV pole 

Pediatric emergency  Trolley

4 casters with 2 locking brakes

ABS plastic top surface 

Dimension (L*W*H) = 65*45*105 cm

Left, right and back side and drawers ABS plastic 

C.P.R board, dustbin, and oxygen tube holder

Electrical feeding (plugs)

Height adjustable IV pole 

Height and width adjustable defibrillator board

Emergency Trolley

34



ترالی اورژانس فلزی  /

کشوها با ریل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسته شدن و قفل مرکزی Ÿ

جنس بدنه از ورق آهنی و رویه از ورق استنلس استیل Ÿ

بدنه رنگ پودری الکترو استاتیک پخته شده در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد Ÿ

ابعاد کلی: طول۷۰ سانتيمتر ، عرض۵۰ سانتیمتر ، ارتفاع۱۰۵ سانتيمتر Ÿ

پنج کشو در سایزهای مختلف: دو کشو کوچک، دو کشو متوسط و یک کشو بزرگ Ÿ

دارای دیوایدر در دو کشــــــوی اول، سیفتی باکس، پریز برق، تخته احیا، محل قرارگیری  Ÿ

کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری و پایه سرم

دارای پایه پروفیلی با چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

MT01 کد محصول

Metal body with electrostatic painted 

5 drawers, pull-out sliding shelf

Dimensions (L*W*H) 70*80*105 cm

4 casters with 2 locking brakes

With one C.P.R board, needle disposal box, dustbin

Iv pole, oxygen tube place, defibrillator board option

Electrical feeding (plugs)

Emergency trolley

ابعاد کلی:  طول ۸۰ سانتیمتر، عرض ۵۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

جنس بدنه از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای دو عدد سطل زباله Ÿ

دارای ۱۴ ظرف داروی شفاف  ABSبا قابلیت تفکیک دارو به چهار تا شش قســمت مجزا در  Ÿ

هر ظرف

قابلیت تغ�ر تعداد ظرف دارو طبق سفارش مشتری Ÿ

دارای دو عدد کشو استیل در دو سایز مختلف با ریل های تلسکوپی روان و بی صدا Ÿ

دارای چهار عدد چرخ ۱۰۰ میلیمتر بیمارستانی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

4 casters with 2 locking brakes

Dimension (L*W*H): 80*50*90 cm

Grade 304 stainless steel

2 stainless steel drawers 

dustbin and safety box

Drug preparation trolley

کد محصول AB24ترالی توزیع دارو تک دوز استیل /

ابعاد: طول ۷۰سانتيمتر،  عرض۵۰سانتيمتر،  ارتفاع۱۰۵سانتيمتر

داراي ديوايدر در دو کشوی اول، سيفتي باكس، پريز برق، تخته احيا، محل قرارگيری كپسول و 

پايه سرم

كشوها با ريل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسته شدن و قفل مركزی

 دارای پنج كشو در سايزهاي مختلف : دو كشو كوچك، دو كشو متوسط و دو كشو بزرگ

جنس بدنه، كشوها و رويه از ورق استنلس استيل گرید ۳۰۴

 دارای پايه پروفيلی استیل با چهار چرخ ۱۰۰ ميليمتر ABS خارجی باترمز روی دو چرخ

oxygen tank defibrillator shelf, one IV pole stand

With one C.P.R board, needle disposal box, 

Electrical feeding (plugs)

Dimension (L*W*H) = 70*50*105 Cm 

Grade 304 stainless steel 

stainless steel drawer/doors with powder coating 

4 casters with 2 locking brakes

Emergency trolley

/  ABS ترالی دارو

ابعاد کلی:  طول: ۶۵ سانتیمتر،  عرض: ۴۵ سانتیمتر،  ارتفاع: ۱۰۵ سانتیمتر Ÿ

دارای استراکچر اصلی شامل صفحات و ستونهای آلومینیومی مقاوم و سبک Ÿ

پنج کشو در سایزهای مختلف: دو کشو کوچک، دو کشو متوسط و یک کشو بزرگ Ÿ

عمق داخلی کشوها: کشوکوچک:۱۰ سانتیمتر  Ÿ

      کشو متوسط: ۱۵ سانتیمتر و کشو بزرگ:۲۲ سانتیمتر

کشوها با ریل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسـته شدن و قفل مرکزی جهت قفل نمودن  Ÿ

تمام کشوها

بدنه از جنس  ABSسبک و خودرنگ Ÿ

دارای دیوایدر در چهار کشو Ÿ

دارای ۱۲ عدد ظرف دارو Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

AB28 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 65*45*105 cm

Dustbin and safety box 

ABS plastic top surface 

4 casters with 2 locking brakes

Left, right and back side and drawers ABS plastic

Transparent removable compartments for drugs on top

Drug preparation trolley

کد محصول ST01ترالی اورژانس استیل  /
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/ ABS  ترالی توزیع دارو تک دوز

جنس بدنه از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای سطل سفتی باکس و دو عدد سطل زباله عفونی و غیر عفونی Ÿ

دارای ۱۸ عدد ظرف داروی شفاف  ABSبا قابلیت تفکیک دارو به چهار تا شش قســــمت  Ÿ

مجزا در هر ظرف

قابلیت تغ�ر تعداد ظرف دارو طبق سفارش مشتری Ÿ

دارای دو عدد کشو با استراکچر آلومینیومی در دو سایز مختلف با ری لهای تلسکوپی روان  Ÿ

و بی صدا

دارای چهار عدد چرخ ۱۰۰ میلیمتر بیمارستانی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

AB31 کد محصول

2 dustbin and safety box 

2 drawers ABS plastic

Grade 304 stainless steel

4 casters with 2 locking brakes

Drug preparation trolley

/   ABS ترالی توزیع  دارو ۴ کشو با رویه

ابعاد کلی: طول ۸۰ سانتیمتر ،  عرض ۵۰ سانتیمتر ،  ارتفاع۹۰ سانتیمتر Ÿ

دارای رویه استیل متحرک جهت شستشو Ÿ

دارای بدنه فلزی با رنگ پودری الکترواسـتاتیک، رویه و دسـتگیره انتقال در هر دو طرف از  Ÿ

ABS جنس

کشوها با ریل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسته شدن و قفل مرکزی Ÿ

دو کشـو با عم قهای ۶ سانتیمتر، یک کشـو با عمق ۱۱ سانتیمتر و  کشـوی دیگر با عمق ۲۸  Ÿ

سانتیمتر

دارای دیوایدر در سه کشو، سطل سیفتی باکس Ÿ

دارای ستونهای آلومینیومی در چهار طرف Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

AB07 کد محصول

Metal body with powder coating  

Dimension (L*W*H): 80*50*90 cm

4 metal drawers with powder coating

dustbin and safety box

ABS plastic top surface 

4 casters with 2 locking brakes

Drug preparation trolley

/  ABS ترالی پانسمان

دارای استراکچر اصلی شامل صفحات و ستو نهای آلومینیومی مقاوم و سبک Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABS خارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

ابعاد کلی: طول۶۵ سانتیمتر، عرض۴۵ سانتیمتر،  ارتفاع ۸۵ سانتیمتر Ÿ

دارای دو کشو با عمق ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر با ریل تلسکوپی Ÿ

دارای سطل زباله، سیفتی باکس و لگن استیل Ÿ

بدنه از جنس  ABSسبک وخودرنگ Ÿ

AB30 کد محصول

Removable stainless steel bowl

Dimension (L*W*H) = 65*45*85 cm

ABS plastic top surface 

Left, right and back side and drawers ABS plastic 

4 casters with 2 locking brakes

Dustbin and safety box

Dressing trolley 
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/  ABS ترالی پانسمان تک کشو با رویه

دارای بدنه فلزی با رنگ پودری الکترواستاتیک Ÿ

ابعاد کلی: طول ۸۰ سانتیمتر،  عرض ۵۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

رویه و دستگیره انتقال در هر دو طرف از جنس  ABSتزریقی Ÿ

کشو با ریل تلسکوپی آرام بند برای سهولت در باز و بسته شدن و قفل مرکزی Ÿ

دارای رویه استیل متحرک جهت شستشو Ÿ

دارای ستو نهای آلومینیومی در چهار طرف Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای دیوایدر در کشو، سطل سیفتی باکس و لگن استیل Ÿ

AB09 کد محصول

Metal body with powder coating 

Dustbin and safety box

Dimension (L*W*H) = 80*50*90 cm

ABS plastic top surface 

Removable stainless steel bowl

4 casters with 2 locking brakes

Dressing trolley 

ترالی سه طبقه  /

ابعاد: طول ۸۰ سانتیمتر،  عرض ۵۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

طبقات از جنس  ABSو دستگیره انتقال در هر دو طرف Ÿ

فاصله طبقات ۳۰ سانتیمتر Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی باترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای ستو نهای آلومینیومی Ÿ

AB17 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 80*50*90 cm

4 casters with 2 locking brakes

3 Shelves ABS plastic 

3 shelves  trolley
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 چهار عدد چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ

۴۰ خانه:   ابعاد کلی:  طول  ۶۵ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتیمتر، ارتفاع ۱۰۵ سانتیمتر

۲۰ خانه:   ابعاد کلی:  طول ۴۵ سانتیمتر، عرض ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸۵ سانتیمتر

 دارای یک کشو با ریل تلسکوپی برای سهولت در باز و بسته شدن

 بدنه از جنس  ABSسبک و خودرنگ

ABS plastic top surface 

(20-shares) Dimension (L*W*H) = 45*40*85 cm

Left, right and back side and drawers ABS plastic 

(40-shares) Dimension (L*W*H) = 65*45*105 cm

4 casters with 2 locking brakes

/  ABS کمد کنار تخت

بدنه از جنس  ABSسبک و خودرنگ Ÿ

ابعاد:  طول۴۵ سانتیمتر، عرض۴۰ سانتیمتر، ارتفاع۸۵ سانتیمتر Ÿ

دارای استراکچر اصلی شامل صفحات و ستو نهای آلومینیومی مقاوم و سبک Ÿ

دو کشو با ریل تلسکوپی و کمد تک درب Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

AB13 کد محصول

ABS plastic top surface 

Dimension (L*W*H) = 45*40*85 cm

Left, right and back side and drawers ABS plastic 

4 casters with 2 locking brakes

Bedside cabin 
chart holder trolley

چارت پرونده    

AB15 :کد         ABS چارت پرونده تک برگی Ÿ

ST130 :چارت پرونده تک برگی آلمینیوم     کد Ÿ

AB16 :کد          ABS  چارت پرونده دو برگی Ÿ

 ST131:جارت پرونده دو برگی آلمینیوم       کد Ÿ

Patient Chartholder

 

ترالی پرونده۴۰ خانه / ترالی پرونده ۲۰ خانه  

AB06 کد محصولAB05 کد محصول
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ترالی ۵۰x۷۰ تک کشو  /

ابعاد: طول ۷۰ سانتیمتر، عرض ۵۰ سانتیمتر، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

جنس بدنه و طبقات از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای چهار عدد ضربه گیر Ÿ

دارای کشو با ریل تلسکوپی و دستگیره انتقال استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ST17 کد محصول

Grade 304 stainless steel 

Dimension (LW*H) = 70*50*90 cm

3-side guard rail 7 mm stainless steel circular strip

4 casters with 2 locking brakes

treatment trolley-1 drawer

ترالی پانسمان ۵۰x۹۰ دو کشو  /

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای دو کشو با ریل تلسکوپی و دستگیره انتقال استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای چهار عدد ضربه گیر Ÿ

جنس بدنه و طبقات از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ابعاد: طول ۹۰ سانتیمتر،  عرض ۵۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

ST13 کد محصول

3-side guard rail stainless steel circular strip

4 casters with 2 locking brakes

Dimension (L*W*H) = 90*50*90 cm

 Grade 304 stainless steel

Removable stainless steel bowl and safety box

Treatment trolley-2 drawer

/  ECG ترالی تک کشو استیل

ابعاد:  طول ۵۰ سانتیمتر، عرض۵۰سانتیمتر، ارتفاع۹۰سانتیمتر Ÿ

دارای یک کشو جهت قرار گیری لوازم جانبی Ÿ

دارای هولدر کابل Ÿ

جنس بدنه از ورق استنلس استیل گرید۳۰۴ Ÿ

دارای سه راهی برق کلید دار با کابل ۳ متری  Ÿ

دارای چهار عدد ضربه گیر Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ST21 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Dimensions (L*W*H):  50*50*90 cm

Electrical feeding (plugs)

4 casters with 2 locking brake  

ECG Trolley
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/  ABS ترالی دستگاه

دستگیره جهت حمل و سه راهی برق Ÿ

ابعاد: طول۴۶ سانتيمتر،  عرض۴۵ سانتيمتر،  ارتفاع۹۳سانتيمتر Ÿ

یک کشو با ریل تلسکوپی در طبقه زیرین Ÿ

تحمل وزن صفحات تا ۸ کیلوگرم Ÿ

فاصله بین طبقات ۳۰ سانتیمتر Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ میلیمتر خارجی ازجنسABS با ترمز روی دو چرخ Ÿ

AB14 کد محصول

ABS plastic top surface

ABS plastic shelves 

Main body Aluminum 

Electrical feeding (plugs)

4 casters with 2 locking brake  

Dimensions (L*W*H):  46*45*93 cm

ECG Trolley

بدنه از پروفیل و لوله آهنی با رنگ پودری الکترو اسـتاتیک پخته شــده در دمای ۲۰۰ درجه  Ÿ

سانتیگراد

یک کشو با ریل تلسکوپی Ÿ

ابعاد کلی:  طول ۵۵ سانتیمتر، عرض۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸۵ سانتیمتر Ÿ

جنس رویه از  ABSبه دلیل خاصیت نارسانایی الکتریکی Ÿ

جنس بدنه از ورق فوالدی Ÿ

هلدر کابل  با قابلیت تنظیم ارتفاع و سه راهی برق با سیم بلند Ÿ

دارای چهار عدد چرخ ۷۵ میلیمتر  ABSخارجی با ترمز روی ۲ چرخ Ÿ

Dimensions (L*W*H):  55*40*85 cm

ABS plastic top surface

Electrical feeding (plugs)

4 casters with 2 locking brake  

Metal body with powder coating  

ECG Trolley

ECG ترالی  MT09 کد محصول   /

پایه سرم طرح پازل  /

بدنه از جنس لوله استنلس استیل گرید۳۰۴  Ÿ

جنس پایه از ورق فوالدی ضخیم با وزن متناسب جهت ایستایی بیشتر Ÿ

سیستم تنظیم ارتفاع بسیار روان Ÿ

تحمل وزن هر قالب ۳ کیلوگرم Ÿ

قابلیت تنظیم ارتفاع از ۱۵۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر Ÿ

دارای طراحی پازلی جهت اشغال فضای کمتر Ÿ

دارای پنج چرخ روان و بی صدا Ÿ

 MT36 / MT37 کد محصول

5 casters with 3 locking brakes

ABS plastic or metal base

adjustable height: 150 to 210cm

Available with 2 or 4 hooks

IV pole on casters (Puzzle Design)
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پایه سرم اینفیوژن پمپ  /

بدنه ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای قالب حمل و نگهداری کیسه خون Ÿ

دارای حداکثر ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر در قسمت پایه سرم Ÿ

قابلیت تحمل وزن تا ۳ کیلوگرم در هر شاخه Ÿ

دارای پایه ستاره ای با پنج چرخ ۷۵ ميليمتر ABS خارجي با ترمز روي دو چرخ Ÿ

دارای حداکثر ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ۹۰ سانتیمتر در قسمت صفحه نگهدارنده  Ÿ

دستگاه

ST70 کد محصول

پایه سرم پرتابل  /

بدنه ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای پایه ستاره ای با پنج چرخ ۷۵ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی سه چرخ Ÿ

حداقل ارتفاع:۱۶۰ سانتیمتر ، حداکثر ارتفاع: ۲۱۰ سانتیمتر Ÿ

قابلیت تحمل وزن تا ۳ کیلوگرم در هر شاخه Ÿ

ST66 کد محصول

adjustable height: 160 to 210cm

Available with 2 or 4 hooks

5 casters with 3 locking brakes

Grade 304 stainless steel

IV pole on casters
قالب آویز تی و سرم  /

دارای قالب آویز از میلگرد استنلس استیل با گرید ۳۰۴ با ضخامت ۷ میلیمتر Ÿ

دارای صفحه با قابلیت نصب بر روی دیوار از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ با ضخامت ۵ میلیمتر Ÿ

ST108 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Wall mounted

7 mm stainless steel circular strip hook

IV pole

ترالی حمل سطل  /

دارای حلقه به قطر ۲۶ سانتیمتر و ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ ميليمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

بدنه از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

قابلیت استفاده از سطل سیفتی باکس در ابعاد مختلف Ÿ

ST74 کد محصول

4 casters with locking brake 

Grade 304 stainless steel

Safety box trolley

 ABS دو پله با رویه                  ABS تک پله با رویه

ابعاد دو پله: طول ۴۰ سانتیمتر    عرض ۲۵ سانتیمتر    ارتفاع: ۴۰ سانتیمتر Ÿ

بدنه از جنس پروفیل استیل و یا پروفیل فوالدی با رنگ پودری Ÿ

ABS کفی پله ها از جنس Ÿ

ابعاد تک پله:طول ۴۰ سانتیمتر   عرض ۲۵ سانتیمتر   ارتفاع: ۲۵ سانتیمتر Ÿ

MT31 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 40*25*25 cm

single  Foot step

Dimensions (L*W*H): 40*25*40 cm 

Stainless steel or metal body

ABS plastic surface 

Double Foot step

 

MT30کد محصول 

Infusion Pump
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بین سه طبقه  /

دارای كيسه واتر پروف با قابليت شستشو و ضدعفونی Ÿ

ابعاد: طول ۱۲۰ سانتیمتر،  عرض: ۴۰ سانتيمتر،  ارتفاع ۹۰ سانتيمتر Ÿ

بدنه ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای دستگیره مستحکم جهت حمل و نقل Ÿ

جنس طبقات از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای صفحات نگهدارنده وزن کیسه Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ميليمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ST80 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 120*40*90 cm

Grade 304 stainless steel  

Three shelves with guard railing

Square shape canvas bag, removable

4 casters with 2 locking brakes

linen hamper trolley

بین مربع  /

ساخته شده از از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای كيسه  واتر پروف با قابليت شستشو و ضدعفونی Ÿ

ابعاد: طول 60سانتیمتر،  عرض۶۰ سانتيمتر،  ارتفاع ۸۰ سانتيمتر Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ ميليمتر ABS خارج با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ST77 کد محصول

Dimension (L*W*H) = (60*60*80) cm 

4 casters with 2 locking brakes

Square shape canvas bag, removable

Grade 304 stainless steel 

linen hamper trolley

 

بین مستطیل  /

ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

كيسه های واتر پروف با قابليت شستشو و ضدعفونی Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ ميليمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ابعاد: طول ۹۰سانتیمتر،  عرض۶۰ سانتيمتر،  ارتفاع ۸۰ سانتيمتر Ÿ

دارای صفحات نگهدارنده وزن کیسه Ÿ

ST79 کد محصول

rectangular shape canvas bag, removable

Dimension (L*W*H) = 90*60*80 cm 

Grade 304 stainless steel

4 casters with 2 locking brakes

linen hamper trolley
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ابعاد: قطر ۶۰ سانتيمتر، ارتفاع ۸۰سانتيمتر Ÿ

دارای صفحات نگهدارنده وزن کیسه Ÿ

كيسه واتر پروف با قابليت شستشو و ضدعفونی در رنگهای مختلف Ÿ

دارای سه چرخ ۱۰۰ ميليمتر ABS خارجی با ترمز  Ÿ

ساخته شده از لوله استنلس استیل گرید ۳۰۴ و يا لوله آهنی با رنگ پودري الكترو استاتيک Ÿ

circular shape canvas bag, removable

Dimension (D*H) = 60*80 cm 

Grade 304 stainless steel 

3 casters with locking brakes

linen hamper trolley (circular)

کد محصول ST75بین گرد  /

 

بین مربع دو قلو  /

ابعاد هر يک از بين ها ۴۵x۴۵ سانتيمتر و ارتفاع ۸۰ سانتیمتر Ÿ

ساخته شده از از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای كيسه های واتر پروف با قابليت شستشو و ضدعفوني Ÿ

دارای  چهار عدد چرخ ۱۰۰ ميليمتر ABSخارجی با ترمز روی دو چرخ  Ÿ

ST78 کد محصول

Grade 304 stainless steel 

Dimension (L*W*H) = (45*45)*80 cm 

4 casters with 2 locking brakes

Square shape canvas bag, removable

linen hamper trolley (double)
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سینک شستشو نوزاد  /

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ابعاد:  طول ۹۰ سانتيمتر ،  عرض ۵۰ سانتيمتر ،  ارتفاع ۹۰ سانتيمتر Ÿ

دارای لگن شیبدار يكپارچه و بدون درز با زاویه مناسب Ÿ

داراي كابينت دو درب با درب دو اليه و لوالی تمام استیل  Ÿ

دارای پايه قابل رگالژ جهت قرار گيری روی سطح زمين و نظافت آسان زير كابينت Ÿ

ST100 کد محصول

Grade 304 stainless steel 

Dimensions (L*W*H): 90*50*90 cm

Shallow and large sink with pool for washing babies

Cupboard with shelves at the underside 

High barrier for liquid splashes, section for drying babies and weigher 

Infant Washing Table

ابعاد لگن: ۵۰x۴۵ سانتیمتر با عمق ۳۰ سانتیمتر Ÿ

ابعاد کلی: طول: ۱۰۰ سانتیمتر ، عرض ۶۰ سانتیمتر ، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر Ÿ

دارای پایه های پروفیلی استیل با قابلیت رگالژ Ÿ

قابلیت نصب فیلترینگ مخصوص زیر لگن جهت گچ گیری Ÿ

قابل ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

Dimensions (L*W*H): 100*60*90 cm

High barrier for liquid splashes

Cupboard with shelves at the underside 

Flexible production in different design and dimension 

Grade 304 stainless steel 

One-disinfectant sink with pool for washing 

Washing Table

کد محصول ST93سینک شستشو تک لگن ساده (گچ گیری)  /

رف دیواری  /

ابعاد: طول:۱۰۰ سانتیمتر   عرض: ۳۵ سانتیمتر  Ÿ

Ÿ ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل با گرید ۳۰۴

Ÿ قابلیت نصب بر روی دیوار

ST104 کد محصول

Dimensions (L*W): 100*35 cm

Grade 304 stainless steel 

Flexible production in different design and dimension 

Wall mounted shelve

سینک شستشو تک لگن با جای چکمه  /

دارای ۸ عدد جای قرارگیری چکمه جهت خشک شدن  Ÿ

ابعاد کلی:  طول: ۱۰۰ سانتیمتر  عرض: ۶۰ سانتیمتر  ارتفاع: ۹۰ سانتیمتر Ÿ

ابعاد لگن: ۴۵x۵۰ سانتیمتر با عمق ۳۰ سانتیمتر Ÿ

دارای پایه های قابل رگالژ Ÿ

ساخته شده از پروفیل و ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴  Ÿ

ST110 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 100*60*90 cm

One-disinfectant sink with pool for washing 

Flexible production in different design and dimension 

Cupboard with shelves at the underside 

High barrier for liquid splashes

8 rack for drying wellie 

Grade 304 stainless steel 

Washing table 
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کلینیکال سینک مبله  با فالش تانک  /

دارای شیر آالت مخصوص  Ÿ

دارای کاور تاسیسات و کاور فالش تانک Ÿ

ابعاد: طول 60 سانتیمتر،  عرض ۶۵ سانتیمتر،  ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر Ÿ

جنس بدنه از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ST123 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Liquid discharge system with flush button system

Large conical liquid discharge sink 

Dimension(L*W*H):  60*65*200 cm

Flexible production in different design and dimension 

Liquid waste disposal sink

کلینیکال سینک مبله  /

ابعاد: طول ۶۰ سانتیمتر،  عرض ۶۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۶۵ سانتیمتر Ÿ

دارای کاور تاسیسات و گارد نگهدارنده شیشه Ÿ

قابلیت نصب سیفون و فالش تانک به منظور جلوگیری از پخش بوی بد در فضا Ÿ

استیل ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

تمام استیل ساخته شده از استیل ۳۰۴ به صورت یکپارچه و بدون درز Ÿ

ST122 کد محصول

کلینیکال سینک  /

ابعاد: طول 60سانتیمتر،  عرض 60 سانتیمتر،  ارتفاع ۶۵ سانتیمتر Ÿ

تمام استیل ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ به صورت یکپارچه و  بدون درز Ÿ

قابلیت نصب سیفون و فالش تانک به منظور جلوگیری از پخش بوی بد در فضا Ÿ

ST101 کد محصول

Manufactured from 304 grade stainless steel

Molded wide and deep sink

Lift up grid

Dimension (L*W*H) = 60*60*65 cm

Liquid waste disposal sink

 

Lift up grid

Molded wide and deep sink

Dimension (L*W*H) = 60*60*65 cm

Manufactured from 304 grade stainless steel

Liquid waste disposal sink
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کابینت دیواری دربدار  /

جنس بدنه و درب ها از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

قابلیت ساخت با سقف شیبدار و یا صاف به سفارش مشتری Ÿ

قابلیت نصب درب شیشه خوربا شیشه مصنوعی Ÿ

دارای طبقات پل گذاری شده و مستحکم به صورت ساده و متخلخل Ÿ

دارای درب های دوبل با لوالی یکپارچه استیل و دستگیره های استنلس استیل Ÿ

ST102 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different design and dimension 

Wall mounted cabinet

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different design and dimension 

wall mounted Cabinet 

کد محصول ST86کابینت دیواری بدون درب  /

کابینت زمینی با سینک  /

دارای پایه های قابل رگالژ و تراز نمودن کابینت با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین جهت نظافت Ÿ

جنس بدنه از ورق استنلس استیل  گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای لوالی یکپارچه استنلس استیل  Ÿ

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

قابلیت تعبیه سینک در ابعاد و عمق مختلف به سفارش مشتری  Ÿ

رویه از ورق استیل ضخیم پل گذاری شده جهت استحکام صفحه ی رو  Ÿ

ST92 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different design and dimension 

 One-disinfectant sink with pool for washing 

Cupboard with shelves at the underside 

High barrier for liquid splashes

Washing sink cabinet

دارای طبقات مستحکم و پل گذاری شده به صورت ساده و متخلخل به سفارش مشتری Ÿ

قابل ساخت درابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

قابل ساخت با سقف شیبدار یا ساده Ÿ
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ست سینک آندوسکوپ شوی  /

یک عدد سینک با ابعاد: طول ۶۰ سانتیمتر و عرض ۶۰ سانتیمتر Ÿ

ساخته شده از استنلس استیل با گرید ۳۰۴ Ÿ

دو عدد سینک با ابعاد: طول۱۰۰سانیتمتر  و  عرض:۶۰ سانتیمتر Ÿ

ابعاد لگن کوچک ۴۵*۴۵ سانتیمتر با عمق ۳۰ سانتیمتر Ÿ

ابعاد لگن بزرگ ۴۵*۸۰ سانتیمتر با عمق ۳۰ سانتیمتر Ÿ

ST129 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Stainless steel adjustable feet

One disinfectant sink

Flexible production in different designs and 

dimensions

One removable endoscope drainer 

Endoscope Pre Washing Sink
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سینک اسکراب تک شیر (دو جداره)  /  سینک اسکراب دو شیر (دو جداره)

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴  Ÿ

دارای کاور تاسیسات و درب مناسب جهت دسترسی به تاسیسات Ÿ

قابلیت نصب انواع شیر چشمی و پدالی و آرنجی Ÿ

قابلیت نصب پمپ صابون و بتادین Ÿ

دارای لگن یکپارچه بدون درز و زاویه Ÿ

ابعاد تک شیر:  طول۱۰۰و۸۰ سانتيمتر،  عرض ۵۸ سانتيمتر،  ارتفاع: ۱۱۵ سانتيمتر Ÿ

ابعاد دو شیر:   طول۱۶۰ سانتيمتر،  عرض ۵۸ سانتيمتر،  ارتفاع ۱۱۵ سانتيمتر Ÿ

عمق لگن ۴۵ سانتیمتر Ÿ

ST132 کد محصول

Flexible production in different design and dimension 

St132 Dimensions (L*W*H): 100,80*58*115 cm

ST133 Dimensions (L*W*H): 160*58*115 cm

Grade 304 stainless steel

Scrub Sink  ST133 کد محصول
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سینک اسکراب کورین  /

قابلیت نصب انواع شیر Ÿ

دارای پایه استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ابعاد: طول۱۰۰یا ۸۰ سانتیمتر،  عرض ۵۸ سانتیمتر،  عمق۴۵ سانتیمتر Ÿ

مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی Ÿ

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به صورت تک شیر و دو شیر Ÿ

ST126 کد محصول

Dimensions (L*W*D): 100,80*58*45 cm

 Due to less gaps between joints at corners its fully hygenic and infection 

free sink.

Scrub Sink provide waste connection, Stop and Strainers with 1 ½ “ 

Strainer drain.

The main features are curve of sinks that curve provide you comfort to 

wash hand and cleaning instruments

new Scrub sinks that manufacturer in Corian Sheets

Corian Scrub Sink

ساخته شده از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای کاور تاسیسات با درب مخصوص Ÿ

ابعاد کلی: طول ۱۰۰ و ۸۰ سانتیمتر،  عرض ۵۸ سانتیمتر،  عمق ۴۵ سانتیمتر Ÿ

قابلیت نصب انواع شیر Ÿ

دارای خروجی آب Ÿ

Flexible production in different design and dimension 

Grade 304 stainless steel 

Dimensions (L*W*D): 100,80*58*45 cm

Scrub Sink

کد محصول ST128سینک اسکراب تک جداره  /

استند نگهداری کاور کفش و کاله  /

قابلیت ساخت از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴  و پلکسی گلس  Ÿ

ابعاد کلی: طول۶۰ سانتیمتر، عرض ۳۰ سانتیمتر، ارتفاع۶۵ سانتیمتر Ÿ

دارای شش فضای مجزا جهت قرارگیری کاور کفش، ماسک، کاله، شان و گان Ÿ

قابل نصب و استفاده بر روی دیوار و به صورت متحرک Ÿ

قابل ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

ST07 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 60*30*65 cm

Manufactured from 304 grade stainless steel or polycarbonate sheet 

One compartment for waste  

Flexible production in different designs and dimensions 

Three compartment for cap, bonnet and mask 

Wall Mounted Cap bonnet and Mask Cabinet

جاکفشی زمینی چرخدار  /

ابعاد كلي : عرض۱۰۰ سانتيمتر،  ارتفاع۱۸۰سانتيمتر Ÿ

دارای پنج طبقه Ÿ

جنس بدنه و طبقات از پروفیل و لوله استيل گرید۳۰۴ Ÿ

قابل ارائه به صورت بدون پایه چرخدار جهت نصب به دیوار Ÿ

دارای چهار چرخ دوقلوی ۵۰ میلیمتر ABS خارجی Ÿ

ST50 کد محصول

Dimension (W*H) = 100*180 cm

Grade 304 stainless steel

5 shelves and 20 pairs of slipper capacity 

Flexible production in different designs and dimensions

4 casters

Slipper trolley
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ویترین با کمد و کشو         ویترین چهار درب      ویترین دو درب تمام شیشه 

ابعاد: طول۹۰ سانتیمتر،  عرض ۴۵ سانتیمتر،  ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر Ÿ

ساخته شده از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ویترین با شیشه مصنوعی نشکن Ÿ

استفاده از لوالی تمام استیل دردرب ها  Ÿ

دارای شـاسـی اصــلی از پروفیل اســتنلس اســتیل ۳۰۴ با ته پایه قابل رگالژ با ارتفاع ۲۰  Ÿ

سانتیمتر از زمین

دارای سقف شیبدار برای سهولت در نظافت Ÿ

ST127 کد محصول

Lockable glass doors and shelves 

Dimension (L*W*H) = 90*45*200 cm

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different designs and dimensions 

Instrument cabinet

ST45 کد محصولST44 کد محصول
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ترالی حمل ابزار جراحی  /

ابعاد كلی: طول۹۰سانتيمتر ، عرض۴۰سانتيمتر،  ارتفاع۱۰۳سانتيمتر Ÿ

این محصول جهت نگهداری و انتقال ابزار آلوده  استفاده میگردد. Ÿ

دارای چهار  چرخ ۱۰۰ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای دو لگن اســتنلس اســتیل دربدار: یک لگن کوچک  با ابعاد(30x15x15) جهت ابزار  Ÿ

حساس و یک لگن بزرگ با ابعاد(50x30x20) جهت ابزار عادی 

بدنه از پروفیل استنلس استیل  گرید ۳۰۴ Ÿ

ST08 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 90*40*103 cm

2 tub with covers for used or clean surgical instruments

Grade 304 stainless steel

4 casters with 2 locking brakes

instrument storage & transport trolley 

۱۳۰x۴۴ و ۱۳۰x۵۰ سانتيمتر

دارای چهار چرخ۱۰۰ میلیمتر ABS خارجي با ترمز روی دو چرخ

۱۴۰x۴۴ و ۱۴۰x۵۰ سانتيمتر

جنس طبقات از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴

دارای چهار عدد ضربه گیر

پل گذاری شده جهت استحکام بیشتر

امکان تولید در ابعاد

 ۱۲۰x۴۴ و ۱۲۰x۵۰ سانتيمتر

6-size: 

120*50   &   120*44

 130*50   &   130*44

 140*50   &   140*44

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different design and dimension 

4 casters with 2 locking brakes

Instrument table (R type)

کد محصول ST57میز منحنی  /

ترالی برس اسکراب دو لگن   /    ترالی برس اسکراب تک لگن 

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای لگن استیل با قطر ۳۸ سانتیمتر Ÿ

در دو مدل تک قلو و دو قلو Ÿ

دارای چهار چرخ ABS باترمز روی دو چرخ Ÿ

     ST72 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Single or double removable bowl options

4 casters with 2 locking brakes

Surgical Bowl Stand

ST71 کد محصول
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ترالی دو طبقه ساده   /   ترالی ۷۰x۵۰    /   ترالی ۹۰x۵۰ دو طبقه 

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

جنس بدنه از لوله و ورق استنلس استیل  گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای چهار عدد ضربه گیر Ÿ

Dimension (L*W*H): 70*50*90 cm ,  90*50*90 cm

Grade 304stainless steel

4 casters with 2 locking brakes

Flexible production in different designs and dimensions

Flat instrument trolley 2-shelves

ترالی گاز شمار  /

ابعاد:عرض ۱۰۰ سانتیمتر،  ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر Ÿ

سه ردیف ۲۰ تایی سیخک نگهدارنده گاز از میلگرد استیل با ضخامت ۶ میلیمتر Ÿ

دارای چهار چرخ دوقلوی ۵۰ میلیمتر ABS خارجی Ÿ

بدنه از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای سینی  زیر جهت جلوگیری از آلوده شدن کف زمین Ÿ

ST49 کد محصول

Flexible production in different design and dimension

Grade 304 stainless steel

60 Glove hanger  

Under shelve with drain hole

Dimension (W*H) = 100*150 cm 

4 casters 

rack drying glove stand

سطل چرخدار اتاق عمل  /

Ÿ ۲۸  سانتيمتر و ارتفاع ۳۴ سانتيمتر                                      

دارای سطل با قطر دهانه ۲۴ سانتيمتر و ارتفاع ۳۰ سانتيمتر Ÿ

دارای چهار چرخ دوقلوی ۵۰ میلیمتر ABS خارجی Ÿ

دارای سطل استیل دسته دار Ÿ

ST51 کد محصول

Bucket Dimensions: (D*H): 24*30 -  28*34 cm

Removable bucket

304 grade stainless steel

Four casters

Kick bucket

ST16 کد محصول ST12 کد محصول St11 کد محصول
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میز مایو پدالی  /

جنس بدنه از استنلس استيل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای سه چرخ ۷۵ ميليمتر تمام ABS خارجی با ترمز روی سه چرخ Ÿ

دارای سيستم تنظيم ارتفاع پدالی Ÿ

تغ�ر ارتفاع ۱۳۰ - ۹۰ سانتيمتر Ÿ

دارای سينی استيل با ابعاد ۶۵x۴۵ سانتيمتر با عمق ۵ سانتيمتر Ÿ

ST63 کد محصول

Tray adjustable height: 90 to 130cm

Tray dimensions (L*W*D) = 65*45*5cm

Height adjustment by hydraulic pedal

3 casters with locking  brakes

Grade 304 stainless steel

Mayo table ( hydraulic)

تغ�ر ارتفاع ۱۳۰ - ۹۰ سانتيمتر Ÿ

دارای سينی استيل با ابعاد ۳۲x۴۸ سانتيمتر با عمق ۳ سانتيمتر Ÿ

جنس بدنه از استنلس استيل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ ميليمتر تمام ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای سيستم تنظيم ارتفاع اهرمی Ÿ

Tray dimensions: (L*W*D) = 32*48*3 cm

Tray adjustable height: 90 to130 cm

Height adjustment with mechanic handle

Grade 304 stainless steel

4 casters with locking brakes

Mayo table (mechanic) 

کد محصول ST62میز مایو اهرمی  /

تک پله  استیل             دو پله استیل  

ابعاد: طول: ۴۰سانتیمتر  عرض: ۲۵ سانتیمتر  ارتفاع ۴۰ سانتیمتر Ÿ

پایه ها از لوله و پروفیل استنلس استیل  گرید۳۰۴  Ÿ

رویه از ورق استیل ضخیم آج دار Ÿ

قابلیت ساخت به صورت فوالدی با رنگ الکتروستاتیکی Ÿ

ابعاد: طول: ۴۰سانتیمتر   عرض:۲۵ سانتیمتر   ارتفاع ۲۵ سانتیمتر Ÿ

Ÿ

 St121 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 40*25*40 cm 

Single Foot Step

Double Foot step

Grade 304 stainless steel

Dimensions (L*W*H): 40*25*25 cm

 Foot step ST120 کد محصول

 

4142



c
e

n
t

r
a

l 
s

t
e

r
i

l
i

z
a

t
i

o
n

 
u

n
i

t 
s

t
e

e
l 

e
q

u
i

p
m

e
n

t

تجهیـزات استنلس

استیــل دپارتمـان

    CSSD

PRT 
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سینک سه مرحله ای  /

ابعاد:  طول ۱۹۶ سانتیمتر، عرض ۶۰ سانتیمتر، ارتفاع ۹۰ سانتیمتر  Ÿ

دارای دو خروجی آب و یک خروجی قابل کنترل جهت لگن غوطه وری Ÿ

دارای سبد استیل دسته دار جهت آبکشی ابزار Ÿ

دارای گان ایرجت و واتر جت و پمپ آب و پمب هوای سایلنت اویل فری Ÿ

دارای ۲ عددشیلد محافظ کاربر (Splash Screen) جهت جلوگیری از پاشش مواد به سمت کاربر Ÿ

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

قابلیت اضافه کردن گان تخصصی شستشوی ابزار Ÿ

دارای ۶ عدد پایه قابل رگالژ و شاسی پروفیلی کابین جهت باال بردن استحکام سینک Ÿ

دارای دو لگن جهت برس کشی و شستشو و یک لگن جهت غوطه وری ابزار Ÿ

دارای ۴ عدد درب تمام استیل با لوالی استیل درب های دو الیه مستحکم و دستگیره های استیل Ÿ

دارای سیستم لوله کشی خروجی فاضالب و لوله کشی آب و هوا داخل کابین Ÿ

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

دارای ۳ عدد شیر مخصوص با کیفیت باال به صورت اهرم فنری و خروجی آبشاری Ÿ

دارای ۲ عدد آبچگان (رف) استیل باالی هر لگن و دیواره بلند پشت سینک جهت جلوگیری از آلوده شدن دیوار پشتی  Ÿ

ST105 کد محصول

Two instrument washing sinks and one plunge sink

Flexible production in different sizes and designs

Two pieces air-water gun rinse with 8 different tips 

Height adjustable stainless legs 

Grade 304 stainless steel

Two water drainage system 

Three spiral faucets with adjustable shower spout

Dimensions (L*W*H): 196*60*90 cm

All worktop edges are raised to prevent water drips 

Processing Sink 
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میز پکینگ ماژوالر  /

ابعاد کلی:۱۶۰x۷۵x۱۹۰ سانتیمتر Ÿ

رویه از ورق استیل ضخامت ۱/۵ میلیمتر تقویت شده و صـدا گیری  Ÿ

شده 

Ÿ دارای ذره بین لوپ با نور سرد LED با پایه مخصوص قابل انتقال به 

تمام نقاط میز 

میز دارای چهار ردیف نگهدارنده رول وی پک با قابلیت رگالژ در سایز  Ÿ

های مختلف وی پک از ۵ سانتی متر تا ۵۰ سانتی متر

دارای سه عدد سینی در دو سایز مختلف Ÿ

قابلیت نصــب و اضافه نمودن سبد و نگهدارنده شان پایه مانیتور و  Ÿ

کیس کامپیوتر، پایه نگهدارنده لپ تاپ در صورت سفارش مشتری

ساخته شده از استنلس استیل گرید۳۰۴ Ÿ

Ÿ دارای ۹ عدد باکس کشویی جهت نگهداری لوازم کوچک

دارای پایه های مستحکم و قابل رگالژ Ÿ

Ÿ دارای دو عدد کشو استیل در زیر میز دارای سه راهی کلید دار با سیم 

بلند ارت دار

ST117 کد محصول

Accessories for computer case and screen (option)

 Two drawers removable  

Electric plug lightening and magnifying glass with light 

Dimension (L*W*H): 190*75*160 cm

Manufactured from 304 grade stainless steel 

Height adjustment rotary roller

Grade 304 stainless steel

Comfortable leg design not effecting sitting positional of user

  Working Station /  میز نور

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

رویه از جنس پلکسی گلس ۱۰ میل Ÿ

سیستم نور SMD با قابلیت تنظیم نور Ÿ

ابعاد: طول۱۵۰ سانتیمتر، عرض ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع، ۸۶ سانتیمتر  Ÿ

قابل ساخت درابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

ST124 کد محصول

Grade stainless steel 304

Flexible production in different sizes and designs

Adjustable light output (intensity of light)

Dimension (L*W*H): 150*70*86 cm

Led lightening top surface

Electric switch and grounded plug

Linen Folding Table With Light
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میز پکینگ دو طبقه  /

پل گذاری شده جهت استحکام باال

پایه ها از پروفیل ۳۰x۳۰ و قابل رگالژ جهت تراز نمودن میز

۳۰x۱۲۰                     ۵۰x۱۲۰                          

صفحه رویه از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴

۴۰x۱۵۰                     ۷۰x۱۵۰                          

۳۰x۹۰ :۵۰         صفحه باالx۹۰  :ابعاد صفحه پا�ن

ST96 کد محصول

Dimension:   TOP:       30*90,  30*120,  40*150 

                        UNDER: 50*90,  50*120,  70*150 

                        Grade 304 stainless steel

  Working Station (2-shelves) 

پایه ها از پروفیل ۳۰x۳۰ و ۴۰x۴۰ استیل با گرید ۳۰۴ Ÿ

رویه از ورق استنلس استیل  گرید ۳۰۴  با ضخامت ۱/۵ میلیمتر  Ÿ

قابلیت ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

ابعاد  ۷۰x۱۵۰ ،۵۰x۱۲۰ ،۵۰x۹۰  سانتیمتر    Ÿ

دارای ته پایه با قابلیت رگالژ جهت تراز نمودن میز  Ÿ

Dimension (L*W) = 90*50  –  120*50 – 150*70 cm

Grade 304 stainless steel

Flexible production in different designs and dimensions

Work table

کد محصول ST58میز کار با کشو  /
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/  CSR ترالی حمل پک

چهار عدد چرخ ۱۶۰ ميليمتر با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دستگيره جهت انتقال در دو طرف Ÿ

Ÿ بدنه از جنس ورق استنلس استیل گرید۳۰۴ 

كابينت دو طبقه با دو درب از جلو  Ÿ

ابعاد كلی: طول۹۰سانتيمتر،  عرض۵۰ سانتيمتر،  ارتفاع۱۰۰سانتيمتر Ÿ

ST30 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 90*50*100 cm

Lockable doors and pushing handle

Grade 304 stainless steel

4 casters with 2 locking brakes

Sterile instrument transfer unit 

دارای دستگیره جهت حمل در هر دو طرف Ÿ

دارای چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ابعاد كلی: طول۹۰سانتيمتر، عرض۶۰سانتيمتر، ارتفاع۹۰سانتيمتر Ÿ

جنس بدنه از پروفیل و توری استنلس استیل گرید۳۰۴ Ÿ

4 casters with 2 locking breaks 

Dimension (L*W*H): 90*60*90 cm

Grade 304 stainless steel 

Mobile Baskets

کد محصول ST81ترالی سبدی  /

قفسه متخلخل با سقف شیبدار        قفسه ساده سقف شیبدار

ابعاد، طول: ۹۰ سانتیمتر،  عرض ۴۵ سانتیمتر،  ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر Ÿ

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

طبقات پل گذاری شده جهت استحکام بیشتر  Ÿ

قابل ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

دارای ته پایه قابل رگالژ و  فاصله ۲۰ سانتیمتر از زمین Ÿ

ST33 کد محصول

Flexible production in different designs and dimensions 

Dimension (L*W*H) = 90*45*180 cm 

 Grade 304 stainless steel

Shelves

کمد با سقف شیبدار  /

ساخته شده از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

دارای سقف شیبدار Ÿ

ابعاد:  طول۹۰ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتیمتر، ارتفاع ۲۰۰سانتیمتر Ÿ

قابل ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری Ÿ

ST37 کد محصول

Shelves

ST35 کد محصول

 

 Grade 304 stainless steel

Dimension (L*W*H) = 90*45*200 cm 

Flexible production in different designs and dimensions 
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برانکارد شستشو برقی استنلس استیل  /

کفه تخت از جنس پالستیک فشرده ۸ میلیمتری Ÿ

ابعاد کلی بستر ۷۵ × ۲۰۰ سانتیمتر Ÿ

دارای ساید متحرک در سه طرف (پهلوها و سمت سر) Ÿ

دارای چهار چرخ پینی ۱۵ سانتیمتری روان و بی صدا با ترمز روی دو چرخ Ÿ

دارای زیرسری متحرک با زاویه ۷۰ درجه توسط جک گازی  Ÿ

دارای حداقل ارتفاع ۶۵ سانتیمتر و حداکثر ارتفاع ۹۵ سانتیمتر Ÿ

دارای دو موتور ستونی IP66 مقاوم در برابر پاشش آب Ÿ

دارای کنترل باکس و هندست IP66 مقاوم در برابر پاشش آب  Ÿ

قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیم زاویه بستر به دو طرف Ÿ

دارای تشک ضد آب به صورت وان و خروجی مخصوص آب Ÿ

دارای دسته انتقال در پا�ن تخت Ÿ

ARI32 کد محصول

Dimensions (L*W): 200*75 cm

One section sleeping surface made of ABS sheet

Hi-low and trend/ rev trend adjustments are 

electrically 

Shower Mattress: the patient can be showered with 

water coming from the tap via an extension hose, or 

alternatively, using the special pressurized water tank 

provided with flexible hose and shower head. Once 

finished, the water is drained into a suitable 

container.

Adjustable height: 65 to 95cm

Grade 304 stainless steel

Height of head by gas spring

4 casters with 2 locking brakes

Shower Trolley 

تجهیــزات انتقال

و شستشوی بیمار        
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برانکارد شستشو مکانیکی استنلس استیل /

دارای زیرسری متحرک با زاویه ۷۰ درجه توسط جک گازی  Ÿ

دارای حداقل ارتفاع ۶۵ سانتیمتر و حداکثر ارتفاع ۹۵ سانتیمتر Ÿ

دارای ساید متحرک در سه طرف (پهلوها و سمت سر) Ÿ

قابلیت تنظیم ارتفاع توسط جک هیدرولیکی از ۷۷ تا ۱۰۰ سانتیمتر  Ÿ

ابعاد کلی بستر ۷۵ × ۲۰۰ سانتیمتر Ÿ

دارای تشک ضد آب به صورت وان و خروجی مخصوص آب Ÿ

دارای دسته انتقال در پا�ن تخت Ÿ

قابلیت تنظیم زاویه بستر به دو طرف توسط جک گازی Ÿ

کفه تخت از جنس پالستیک فشرده ۸ میلیمتری Ÿ

دارای چهار چرخ پینی ۱۵ سانتیمتری روان و بی صدا با ترمز روی دو چرخ Ÿ

ARI33 کد محصول

Grade 304 stainless steel

Height of head by gas spring

4 casters with 2 locking brakes

Use hydraulic foot pedal to adjust up/down

One section sleeping surface made of ABS sheet

Shower Mattress: the patient can be showered 

with water coming from the tap via an extension 

hose, or alternatively, using the special 

pressurized water tank provided with flexible 

hose and shower head. Once finished, the water 

is drained into a suitable container.

Dimensions (L*W): 200*75 cm

Adjustable height: 65 to 95cm

Trend/rev trend adjustments by gas spring 

Shower Trolley 

ابعاد کلی: ۵۵x۲۰۰ سانتیمتر Ÿ

بدسایدهای یک تکه تمام استیل Ÿ

کفی از ورق استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

تنظیم ارتفاع ( ۶۵ تا ۹۵ سانتیمتر)  با جک هیدرولیک پدالی Ÿ

تغ�ر زیرسر و زیر پا با جک گازی Ÿ

دسته انتقال استیل در هر دوطرف Ÿ

تشک ۶ سانتیمتری چرمی قابل شستشو و جدا شونده Ÿ

جای کپسول سایز ۱۰ لیتری و محل نگهداری لوازم بیمار Ÿ

چرخ سایز ۱۶۰ میلیمتر با ترمز روی چهار چرخ Ÿ

دارای پایه سرم و ضربه گیر در هر چهار طرف Ÿ

Adjustable height: 65 to 95cm

Dimension (L*W) = 200*55 cm

Storage place

IV pole and holder for oxygen bottle

4 bumpers one at each corner

Mattress thickness: 6 cm

4 casters locking brakes

3 sections sleeping surface made of steel sheet

Surface with air-ventilated synthetic leather

Grade 304 stainless steel

Use hydraulic foot pedal to adjust up/down

Foot and head height adjustments by gas spring 

Patient Stretcher (M.R compatibility) /  برانکارد سه شکن تمام استیلARI26 کد محصول

صندلی برانکارد شو  /

دارای چهار چرخ های ABS  سایز ۱۶۰ میلیمتر Ÿ

بدنه از استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ابعاد بستر ۶۳x۱۸۲ سانتیمتر Ÿ

دارای دسته انتقال Ÿ

دارای بدساید ABS با جک گازی در دو طرف صندلی Ÿ

دارای تشک ۸ سانتیمتری ریباند با روکش چرم مصنوعی با قابلیت شستشو Ÿ

قابلیت نصب زیردستی، پایه سرم، جای نصـب کپسـول اکسـیژن طبق سفارش مشـتری،  Ÿ

چرخ با قفل مرکزی

دارای جک پدالی تنظیم ارتفاع (حداقل ارتفاع۶۰ و حداکثر ارتفاع ۹۰ سانتیمتر) Ÿ

حداکثر تحمل وزن: ۲۰۰ کیلوگرم Ÿ

ST119 کد محصول

Adjustable height: 60 to 90 cm

Grade 304 stainless steel

Use hydraulic foot pedal to adjust up/down

Dimension (L*W) = 182*63 cm

Mattress: thickness 8 cm

4 casters locking brakes

Max load: 200 kg 

Removable safety side board

Multi Purpose Chair

صندلی انتقال بیمار  /

دارای محل قرار گیری کپسول اکسیژن ۵ لیتری Ÿ

دارای چهار چرخ بیمارستانی سایز ۱۶۰ و ترمز روی چهار چرخ Ÿ

دارای دستگیره های مستحکم و ثابت روی بدنه Ÿ

دارای محل قرارگیری لوازم بیمار Ÿ

دارای تشک با چرم مصنوعی و فوم ۸ سانت Ÿ

دارای دستگیره انتقال ، قابلیت نصب پایه سرم Ÿ

بدنه تمام استیل ساخته شده از لوله و پروفیل استنلس استیل گرید ۳۰۴ Ÿ

ST118 کد محصول

Mattress: thickness 8 cm

Holder for oxygen bottle

Comfortable and ergonomic structure 

with swivel footrest 

4 casters locking brakes

Hardest to be stolen

IV pole and hook for urine bag

Storage place

Grade 304 stainless steel 

Patient transfer chair
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/  V تخت معاینه پایه

تحرک زيرسری توسط اهرم دستی يا جک گازی Ÿ

ابعاد كلی: طول۱۸۰سانتيمتر، عرض۶۵سانتيمتر، ارتفاع۷۰سانتيمتر Ÿ

بدنه ساخته شده از پروفيل فوالدی Ÿ

جای رول يكبار مصرف Ÿ

تشک با مشمع قابل شستشو و ابر ۶ سانتی Ÿ

بدنه رنگ پودری الكترواستاتيک پخته شده در دمای ۲۰۰درجه Ÿ

PB03 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 180*65*70 cm

Manual adjustable height for head up/down

Mattress thickness: 6 cm with high density sponge foam

Metal body with powder coating 

Examination Couch

جای رول يكبار مصرف ملحفه Ÿ

تحرک زيرسری توسط اهرم دستی Ÿ

ابعاد كلی: طول۱۸۰سانتيمتر، عرض۶۰سانتيمتر، ارتفاع۷۰سانتيمتر Ÿ

بدنه ساخته شده از لوله و پروفيل فوالدی Ÿ

دارای دو کشو ABS به عمق ۱۰ سانتیمتر Ÿ

Dimension (L*W*H) = 180*60*70 cm 

Manual adjustable height for head up/down

Mattress thickness: 6 cm with high density sponge foam

2 ABS drawer 

Metal body with powder coating 

Examination Couch with drawer /   تخت معاینه کشو دارPB04 کد محصول

کات نوزاد با کمد (استیل)  /

ابعاد: طول۷۴ سانتیمتر،  عرض ۴۲سانتیمتر،  ارتفاع ۹۸ سانتیمتر  Ÿ

قابلیت تنظیم زاویه شیب وان به هر دو طرف توسط اهرم دستی Ÿ

قابلیت جداشدن وان از بدنه جهت شستشو و حمل نوزاد Ÿ

جنس وان از ورق پلکسی گالس نشکن ۶ میلیمتر شفاف وضد خش و قابل شستشو و ضدعفونی Ÿ

دارای تشک با مشمع قابل شستشو و ابر ریباند ۶۰ کیلوگرمی ۳ سانتی متری Ÿ

قابلیت ساخت با بدنه فوالدی با رنگ الکتروستاتیک به سفارش مشتری Ÿ

دارای چهار چرخ ۷۵ میلیمتر ABS خارجي با ترمز روی دو چرخ Ÿ

BCS01 کد محصول

Dimension (L*W*H) = 74*42*98 cm

Grade 304 stainless steel

Polycarbonate cot

4 casters locking brake

Mattress thickness: 3 cm 

Manual trend/rev trend adjustment cot 

Synthetic leather coated 

Infant Bassinet

تخت پرتابل  /

ابعاد كلی در حالت تخت: طول ۲۰۰ سانتيمتر، عرض۶۵ سانتيمتر، ارتفاع ۷۰ سانتيمتر Ÿ

ابعاد كلی در حالت کیف: طول ۱۰۰ سانتيمتر، عرض۶۵سانتيمتر، ارتفاع ۱۵ سانتيمتر Ÿ

دارای ساید ، پایه سرم متحرک و دستگیره مقاوم جهت حمل و نقل Ÿ

دارای ته پایه در حالت تخت و در حالت کیف و همچنین ساک دستی جهت حمل و نقل Ÿ

وزن ۳۵ کیلوگرم Ÿ

قابلیت فیکس شدن ساید و پایه سرم داخل تخت در حالت کیف Ÿ

دارای قفل مقاوم جهت بسته شدن تخت در حالت کیف Ÿ

دارای سه پایه تاشو قابل فیکس شدن در حالت تخت Ÿ

جنس بدنه از پروفیل سبک و مقاوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک Ÿ

دارای تشک با ابر ۳ سانتیمتر با روکش چرم مصنوعی Ÿ

PB21 کد محصول

Dimensions (L*W*H): 200*65*70 cm (Unfolded)

IV pol and safety bedside

Dimensions (L*W*H): 100*65*15 cm (Folded)

Mattress: thickness 3 cm

Weight: 35 kg

Metal body with powder coating 

Portable Examination Couch with Carrying Case
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کاناپه همراه بیمار  /

ابعاد در حالت صندلی: طول ۸۰ سانتیمتر، عرض۸۵ سانتیمتر، Ÿ

ارتفاع ۹۵ سانتیمتر Ÿ

ابعاد در حالت تخت: طول ۱۸۵ سانتیمتر، عرض۸۵ سانتیمتر، Ÿ

ارتفاع ۷۰ سانتیمتر Ÿ

بدنه ساخته شده از لوله ۳۲ Ÿ

كفی متحرک سه تيكه با رويه قابل شستشو و ابر ريباند ۵ سانتی Ÿ

دارای دو چرخ ۷۵ميليمتر ABS خارجی و چهار چرخ ۵۰ ميليمتـر با تـرمـز  Ÿ

روی دو چرخ

بدنه رنگ پودری الكترواستاتيک پخته شده در دمای ۲۰۰ درجه Ÿ

PB28 کد محصول

Dimensions: 80*85*95 cm (folded)

Cushion cover with high density foam covered 

Metal body with powder coating 

Dimensions: 185*85*70 cm (unfolded) 

Attendant bed

دارای دو چرخ ۷۵ميليمتر ABS خارجي و چهار چرخ ۵۰ ميليمتر با ترمز روی دو چرخ Ÿ

بدنه رنگ پودری الكترواستاتيک پخته شده در دمای ۲۰۰ درجه Ÿ

ابعاد در حالت تخت: طول ۱۸۵ سانتیمتر، عرض ۶۰ سانتیمتر، ارتفاع ۷۰ سانتیمتر Ÿ

بدنه ساخته شده از لوله ۳۲ Ÿ

ابعاد در حالت صندلی: طول ۸۰ سانتیمتر، عرض ۶۰ سانتیمتر، ارتفاع ۹۵ سانتیمتر Ÿ

كفی متحرک سه تيكه با رويه قابل شستشو و ابر ريباند ۵ سانتی Ÿ

Dimensions: 185*60*70 cm (unfolded) 

Dimensions: 80*60*95 cm (folded)

Cushion cover with high density foam covered 

Metal body with powder coating 

Attendant bed کد محصول MT26صندلی تخت خواب شو  /
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