Zdravotnické vozíky Silver line
Health carts Silver line
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Zdravotnický vozík 5623N
Healthcare cart 5623N
kat. č. 5623N

Nerezové plato s prolisem
2 x mělká zásuvka
2 x střední zásuvka
Centrální zamykání zásuvek
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg

102

Celková váha vozíku 59 kg

Stainless steel desktop with frame
2 x shallow drawer
2 x medium drawer
Central drawer lock
4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 200 kg
Cart weight 59 kg
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Zdravotnický vozík 5625N
Healthcare cart 5625N
kat. č. 5625N

Nerezové plato s prolisem
5 x mělká zásuvka
Centrální zamykání zásuvek
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg

102

Celková váha vozíku 62 kg

Stainless steel desktop with frame
5 x shallow drawer

61

80

Central drawer lock
4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 200 kg
Cart weight 62 kg
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Zdravotnický vozík 5622N
Healthcare cart 5622N
kat. č. 5622N
Nerezové plato s prolisem
1 x mělká uzamykatelná zásuvka
1 x výsuvný mělký koš
1 x výsuvný hluboký koš
Uzamykatelná roleta
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg
Celková váha vozíku 49 kg

Stainless steel desktop with frame
1 x shallow drawer lockable

102

1 x drawout deep basket

18

1 x drawout shallow basket

Lockable roller blind

25

4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 200 kg

61
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Cart weight 49 kg

Zdravotnický vozík 5621N
Healthcare cart 5621N
kat. č. 5621N

Nerezové plato s prolisem
1 x výsuvný mělký koš
2 x výsuvný hluboký koš
Uzamykatelná roleta
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg
Celková váha vozíku 45 kg

Stainless steel desktop with frame

12

1 x drawout shallow basket
2 x drawout deep basket

21

4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake

24

102

Lockable roller blind

Max. load capacity 200 kg
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Cart weight 45 kg
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Zdravotnický vozík 5624N
Healthcare cart 5624N
kat. č. 5624N
Nerezové plato s prolisem
2 x mělká zásuvka
1 x zásuvka s pořadačem pro
16 složek zdrav. dokumentace
Centrální zamykání zásuvek
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg
Celková váha vozíku 68 kg

Stainless steel desktop with frame
2 x shallow drawer

102

1 x drawer with ﬁle for 16 records
Central drawer lock

Max. load capacity 200 kg
Cart weight 68 kg

73

80
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27

40

4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake

4,5

Zdravotnický vozík 5629N
Healthcare cart 5629N
kat. č. 5629N
Nerezové plato s prolisem
2 x police
Nosnost police při rovnoměrném
zatížení 30 kg
Uzamykatelná dvířka
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 150 kg
Celková váha vozíku 41 kg

Stainless steel desktop with frame

102

Max. load capacity of the shelf by
uniform load 30 kg
Lockable door
4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake

23

2 x shelf

62

Max. load capacity 150 kg
Cart weight 41 kg

61

80
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Zdravotnický vozík 5630
Healthcare cart 5630
kat. č. 5630
Přebalovací pult z lamina s PVC
podložkou a ochranými gumovými
nárazníky
5 x mělká zásuvka (dětské motivy
nejsou standardně dodávány)
Centrální zamykání zásuvek
4 x otočná kola Ø 15 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 200 kg
Celková váha vozíku 78 kg

98
90

77
70

115

Changing table made of laminate
with PVC washer and rubber
bumpers
5 x shallow drawer (child motives are
not standardly supplied)
Central drawer lock
4 x rotary wheels Ø 15 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 200 kg
Cart weight 78 kg
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Zdravotnický vozík 5627N
Healthcare cart 5627N
kat. č. 5627N

Nerezové plato s prolisem
3 x mělká zásuvka
Centrální zamykání zásuvek
4 x otočná kola Ø 12,5 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 150 kg

102

Celková váha vozíku 43 kg

Stainless steel desktop with frame
3 x shallow drawer

55

73

Central drawer lock
4 x rotary wheels Ø 12,5 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 150 kg
Cart weight 43 kg
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Zdravotnický vozík 5626N
Healthcare cart 5626N
kat. č. 5626N

Nerezové plato s prolisem
2 x mělká zásuvka
Centrální zamykání zásuvek
1 x vyjímatelný koš s pevnými
přepážkami
4 x otočná kola Ø 12,5 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 150 kg

102

Celková váha vozíku 37 kg

55

Stainless steel desktop with frame
2 x shallow drawer
Central drawer lock
1 x removable basket with ﬁxed
compartments
4 x rotary wheels Ø 12,5 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 150 kg
Cart weight 37 kg

60
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Zdravotnický vozík 5628N
Healthcare cart 5628N
kat. č. 5628N

Nerezové plato s prolisem
1 x mělká uzamykatelná zásuvka
1 x hluboký vyjímatelný koš
4 x otočná kola Ø 12,5 cm,
z toho dvě bržděná
Celková nosnost vozíku 150 kg

90

Celková váha vozíku 28 kg

55
Stainless steel desktop with frame

73

1 x shallow drawer lockable
1 x deep removable basket
4 x rotary wheels Ø 12,5 cm,
2 of them with brake
Max. load capacity 150 kg
Cart weight 28 kg

47

11,5

60
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Vybavení a doplňky na zdravotnické
vozíky řady - Silver Line
Equipment and accessories for healthcare carts
Silver Line
11

15
19
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Cat. No. 5772
14 x plastic tilting box for small medical material set

10

Kat. č. 5772
14 x plastový výklopný box na drobný zdravotnický
materiál - komplet

11

Kat. č. 5771
10 x plastový výklopný box na drobný zdravotnický
materiál - komplet

10

Cat. No. 5771
10 x plastic tilting box for small medical material set

11

19

Cat. No. 5770
9 x plastic tilting box for small medical material - set

Kat. č. 5760
Nerezový infusní držák s aretací připevněn na
plastové výklopné boxy - komplet
Cat. No. 5760
Stainless steel IV holder with locking ﬁxed on the
plastic tilting boxes - set
Detail: Aretace všech výklopných boxů
Detail: Locking of all plastic tilting boxes

Kat. č. 5761
Nerezový infusní držák výškově nastavitelný s aretací - komplet
Cat. No. 5761
Stainless steel IV holder height adjustable with locking - set

12

12

15

10

Kat. č. 5770
9 x plastový výklopný box na drobný zdravotnický
materiál - komplet
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Vybavení a doplňky na zdravotnické
vozíky řady - Silver Line
Equipment and accessories for healthcare carts
Silver Line

Cat. No. 5781
Stainless steel height adjustable (by packaking)
holder of single-use gloves. Possibility of placing on
the left or right upright - set

25

Kat. č. 5782
Nerezová vyjímatelná odkládací police - komplet
Nosnost: 3 kg

62

Kat. č. 5783
Plastová vyjímatelná odkládací police - komplet
Nosnost: 3 kg

62

10

5

Cat. No. 5783
Removable plastic shelf - set
Load capacity: 3 kg
Kat. č. 5756
Nerezový otočný stolek s aretací
se zajišťovacími pásy - komplet
Nosnost: 10 kg

10

5

Cat. No. 5782
Removable stainless steel shelf - set
Load capacity: 3 kg

min 8

8

max 14

Kat. č. 5781
Nerezový výškově nastavitelný (dle balení) držák
na rukavice - komplet. Možnost umístění na levou,
pravou stojnu

31

37

Cat. No. 5756
Stainless steel rotary table with
the locking and safety belts - set
Load capacity: 10 kg

0
24

Kat. č. 5784
Nerezová otočná vyjímatelná miska - komplet
Možnost umístění na levou, pravou stojnu
Nosnost: 0,5 kg
18
0

9,5

4

Cat. No. 5784
Stainless steel removable rotating tray - set
Possibility of placing on the left or right upright
Load capacity: 0,5 kg
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Pracovní desky na zdravotnické vozíky
řady - Silver Line
Optional desktop for healthcare carts
Silver Line
Nerezové plato s prolisem
Nosnost: 20 kg

66
59

43

48

Stainless steel desktop with frame
Load capacity: 20 kg

66

48

66

48

6

Nerezové plato s ohrádkou
Nosnost: 20 kg
Stainless steel desktop with sides
Load capacity: 20 kg

8

Plastové plato s ohrádkou
Nosnost: 20 kg
Plastic desktop with sides
Load capacity: 20 kg

Přebalovací pult z lamina s
PVC podložkou s ochrannými
gumovými nárazníky - komplet
Nosnost: 20 kg

90

13

Changing table made of
laminate with PVC changing
mat and rubber bumpers - set
Load capacity: 20 kg

98

Kat. č. XMATRA01F
Omyvatelná PVC podložka k přebalovacímu pultu
Barva: bílá, šedá, modrá, žlutá, zelená, oranžová, červená
Cat. No. XMATRA01F
Washable PVC changing mat
Color: white, grey, blue, yellow, green, orange, red

5
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Prodloužení pracovní desky za pomoci sklopných
stolků na zdravotnické vozíky řady - Silver Line
Extension of the working desktops of the folding
tables for healthcare carts - Silver Line
Kat. č. 5753
Sklopný stolek nerezový s prolisem
a gumovými nárazníky - komplet
Nosnost: 10 kg

48

Cat. No. 5753
Foldable stainless steel table with frame
and rubber bumpers - set
Load capacity: 10 kg
Kat. č. 5752
Sklopný stolek plastový s prolisem
a gumovými nárazníky - komplet
Nosnost: 10 kg

48

27

33

43

46
39

45

Cat. No. 5752
Foldable plastic table with frame and
rubber bumpers - set
Load capacity: 10 kg
Kat. č. 5751
Sklopný stolek z lamina s gumovými
nárazníky - komplet
Nosnost: 10 kg

33
30

48

Cat. No. 5751
Foldable laminated table with rubber
bumpers - set
Load capacity: 10 kg

Sklopné stolky je možno lehce rozložit a složit o 90° za pomoci
nerezového pantu, který je součástí všech sklopných stolků.
Folding tables can be easily spread out and fold 90° by using
stainless steel hinge, which is part of all folding tables.

°
90
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Vybavení a doplňky na zdravotnické
vozíky řady - Silver Line
Equipment and accessories for healthcare carts
Silver Line

33

Kat. č. 5754
Nerezová vyjímatelná nádoba na infekční odpad - komplet
Objem: 15 l
Cat. No. 5754
Removable stainless steel container for infectious waste - set
Volume: 15 l

25

27

10

37

Kat. č. 5755
Nerezová odkládací kapsa na dokumenty - komplet
Cat. No. 5755
Stainless steel stacking pocket for documents - set

25

10

10

Cat. No. 5780
Stainless steel removable box on the catheters - set

Kat. č. 5757
Držák kontejneru na použité jehly z PVC pásu
s možností změny průměru dle kontejneru - komplet

50

Kat. č. 5780
Nerezový vyjímatelný toulec (box) na odsávací katetry - komplet

7-15 cm

Cat. No. 5757
Holder for container for used needles made of PVC
belt with the possibility of change in diameter of the
container - set

Cat. No. 5758
Stainless steel oxygen cylinder holder with safety belts - set

16

33

Kat. č. 5758
Nerezový držák kyslíkové lahve se zajišťovacími pásy - komplet
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Uspořádání uvnitř zásuvek
na zdravotnické vozíky řady - Silver Line
Arrangement inside the drawers for healthcare carts
Silver Line
41
9

Zásuvka mělká s tlumícím dnem na kuličkových
plnovýsuvech
Nosnost: 20 kg

59

Shallow drawer with shock absorbing bottom at fully
extending ball - bearing slides
Load capacity: 20 kg

41
18

Zásuvka střední s tlumícím dnem na kuličkových
plnovýsuvech
Nosnost: 20 kg

59

Medium drawer with shock absorbing bottom at fully
extending ball - bearing slides
Load capacity: 20 kg

4,5
27
40

Zásuvka hluboká s pořadačem na max. 16 složek
(2 x 8) zdravotnické dokumentace s tlumícím dnem na
kuličkových plnovýsuvech
Nosnost: 40 kg
Deep drawer for folder to folder max. 16 (2 x 8) medical
records with shock absorbing bottom at fully extending
ball - bearing slides
Load capacity: 40 kg
Kat. č. 00101P
Vyjímatelný plastový rozdělovač do zásuvky na léky
a jiný zdravotnický materiál.

10
6
14

23

Cat. No. 00101P
Removable plastic inset into drawer for distribution of
drugs and other medical material.

9

41

Zásuvku (mělkou, střední) lze rozdělit vyjímatelnou
příčkou na dvě poloviny zásuvky.

28

Drawer (shallow, medium) can be divided by removable
divider into 2 parts.
Centrální zamykání zásuvek
najdete u všech vozíků řady
Silver line ze strany vozíku nad
tlačným madlem.
Central locking drawers can be
found in all carts Silver line by
pushing the cart handle.
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Možné varianty sestav doplňků na
zdravotnické vozíky řady Silver Line
Possible options for medical equipment
accessories for carts Silver Line
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Možné varianty sestav doplňků na
zdravotnické vozíky řady Silver Line
Possible options for medical equipment
accessories for carts Silver Line
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Možné varianty sestav doplňků na
zdravotnické vozíky řady Silver Line
Possible options for medical equipment
accessories for carts Silver Line
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Možné varianty sestav doplňků na
zdravotnické vozíky řady Silver Line
Possible options for medical equipment
accessories for carts Silver Line
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Konstrukce vozíků a její možnosti
řady - Silver Line
Construction carts and its options - Silver Line
Všechny varianty
plastových výklopných
boxů jsou vloženy
do nerezového obalu
a připevněny na
D-Proﬁly.
All variants of plastic
tilting boxes are
inserted into stainless
steel case and ﬁxed to
D-Proﬁles.

Základnu plastových
výklopných boxů tvoří
speciální D-Proﬁly
z nerez oceli.
The base of the tilting
boxes compose
special D-Proﬁles
made of stainless steel
AISI 304.

Jedna z možných
variant pracovní
desky.
One of the possible
variants of the
working desktop.

Tlačné madlo vozíku je
standardně umístěno
na levé straně
spolu s centrálním
zamykáním zásuvek.
The pushing handle of
the cart is standardly
placed on the left side
with the central locking
of the drawers.

Opláštění všech
vozíků Silver Line
tvoří šedé lamino,
včetně čel zásuvek.
Casting of all carts
Silver line composes
grey laminate
including front parts
of the drawers.

Ze všech čtyř stran
je vozík chráněn
ochrannými gumovými
proﬁly.
The cart is protected
with rubber proﬁles
from all four sides.
V podvozku vozíku jsou 4 x ložisková
otočná kola Ø 15 cm, z toho dvě bržděná
a uzavřená proti nečistotě.
In the undercart of the cart are 4 x rotary
bearing wheels, closed against dirt, Ø 15 cm,
2 of them with brake.
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Konstrukce vozíků a její možnosti
řady - Silver Line
Construction carts and its options - Silver Line
Všechny doplňky určené na nerezové D-Proﬁly je možno kdykoliv dle potřeby
klienta okamžitě výškově upravit, za pomocí speciálně navržených D-Spojek.
All accessories speciﬁed for stainless steel D-Proﬁles is whenever height
adjustable according to demands of a client, with the help of the special designed
D-Joints.

Veškeré doplňky a pracovní desky k modelové řadě vozíků Silver Line jsou z větší
části vyrobeny z nerez oceli AISI 304. Ostatní příslušenství je vyrobeno z plastu
nebo lamina.
All accessories and desktops for Silver line are mainly made of stainless steel AISI
304. Other accessories are made of plastic or laminate.

Varianty všech plastových výklopných boxů jsou připevněny na dvou silných
D-Proﬁlech z nerez oceli AISI 304, které jsou usazeny do čtyř speciálně
navržených D-spojek na zadní části vozíku, což umožní dle potřeb klienta
okamžitou změnu výšky vozíku na jeho min. nebo max. Dále umožňuje úplné
demontování (např. pro transport) a zase velmi snadné nasazení na správně
zvolenou pracovní výšku.
Variants of all plastic tilting boxes are ﬁxed on the two strong D-Proﬁles made
of stainless steel AISI 304. The D-Proﬁles are saved into four specialy designed
D-Joints on the back side of the cart. That will make possible the prompt change of
the cart height from min to max. This system makes possible to complete removal
(e. g. transportation) of the superstructure and very easy returning.

U všech základních vozíků (bez jakéhokoliv vybavení) modelové řady Silver Line
je možné kdykoliv doobjednat tři základní doplňky: 14, 10, 9 x variantu plastových
výklopných boxů a na ně určené doplňky. Dále to může být koš na infekční odpad
a jakákoliv varianta sklopných stolků. Ostatní vybavení lze kdykoliv doobjednat, ale
musí se určit před objednáním daného vozíku.
For all Silver line carts in elementary shape is possible whenever add 3 basic
accessories.
It means - tilting boxes (14 x, 10 x , 9 x), stainless steel box for infectious waste and
any of folding tables. Other accessory is possible add only if the cart is adjusted for
it. It is necessary to advise the adjustement in ordering.

Speciální proﬁl (E-Brake) ošetřený práškovou barvou tvoří velmi pevnou konstrukci
vozíku, která spolu s opláštěním (lamino) dělá kompaktní tvar vozíku pro dokonalé
ošetření povrchu.
Special proﬁle (E- Brake) treated by colour compose very strong cart construction
which along with the cart casting (laminate) forms compact shape of the cart and
allows perfect treatment of the surface.
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KLARO, spol. s r.o., Belnická 758, 252 42 Jesenice u Prahy,
centrála / head office, obchodní oddělení / commercial department:
tel.: 800 100 798, tel.: +420 241 431 266, tel./fax: +420 241 431 253,
e-mail: klaro@klaro.cz, www.klaro.cz
KLARO, spol. s r.o., Božetěchova 36, 612 00 BRNO – Královo Pole,
tel./fax: +420 541 240 631, mobil: +420 606 619 353, e-mail: brno@klaro.cz
KLARO, spol. s r.o., Lidická 27, 703 00 Ostrava, tel./fax: +420 596 624 020,
mobil: +420 602 262 167, e-mail: ostrava@klaro.cz
KLARO, spol. s r.o., Průmyslový areál Karlov, Borská 95, 30100 Plzeň – Karlov,
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