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MŰTŐK /  
OPERATING ROOM

Az INFIMED moduláris műtők és egyéb kórházi
helyiségek komplex megvalósítását biztosítja.
Szolgáltatásuk tartalmazza a helyszíni felméréseket,
tervezést, gyártást, telepítést és szervizelést.
Előregyártott, moduláris panelrendszer műtőkhöz,
előkészítőkhöz, bemosakodó- és egyéb kórházi
helyiségekhez.

INFIMED ensures complex realization of projects for
modular operating theaters and other hospital rooms.
The offer includes measurements on the site, design,
production, installation and service.
The fl exible, prefabricated, modular system for operating
theatres, preparation rooms, scrub areas and other
hospital rooms.

PANELMŰTŐK / OPERATING ROOM SYSTEMS

Az INFIMED által gyártott panelműtők az alábbi
termékkategóriákat foglalják magukba:
• Falpanel rendszer
• Mennyezeti panelek és elszívó rácsok
• Lámpák
• Speciális ajtók
• Megfi gyelő ablakok
• Orvosi szekrények
• Sebészeti bemosakodók
• Padlóburkolat
• Vezérlő rendszer
• Elektromos kapcsolók és gázcsatlakozók
• Kamerák és monitorok

ÜVEGPANEL RENDSZER / GLASS PANEL SYSTEM

INFIMED offers complex solutions for operating
theatres including following elements such as
• Wall panels system
• Ceiling panels system and exhaust grills
• Peripheral lights
• System doors
• Observation windows
• Medical cabinets
• Surgical scrub sinks
• Flooring
• Control system
• Electrical switches and gas sockets
• Cameras and monitors

SAVÁLLÓ PANEL RENDSZER / STAINLESS STEEL PANEL SYSTEM
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MŰTŐASZTALOK / OPERATING TABLES

MŰTŐASZTALOK/
OPERATING TABLES

Outstanding quality for reasonable price, 
versatility and functionality ensure 

operational comfort for everyday surgical 
work. Optional table tops and bases, 

together with wide range of additional 
accessories make it suitable for general 

and specialist surgical procedures.

Kiemelkedő minőség és ár-érték arány, 
sokoldalúság, funkcionalitás és 

kényelem a mindennapi sebészeti 
munkákhoz. Az egyedileg választható 

tartozékok széles választéka 
alkalmassá teszik a műtőasztalt 
általános és speciális sebészeti 

beavatkozásokra.

MGM_OT01

MGM_OL-01/ -02 - 03

Az általunk kínált műtőlámpát a kis
súlynak, az ergonomikus lámpatestnek

és fogantyúknak köszönhetően
egyszerűen és nagy pontossággal lehet

pozícionálni műtétek közben.

The little weight, ergonomic light heads
as well as comfortable handles enable

easy and precise set up and positioning
of the operating light during surgery.

MGM_SU-01, MGM_SU-02

Kiváló minőségű, ergonomikus
kialakítású, antisztatikus matracokkal

ellátott műtőasztal. A matracok
varratmentesek, könnyedén

eltávolíthatóak, antibakteriális
védelemmel ellátottak, így maximális

higiéniát biztosítanak, megakadályozva
a keresztszennyeződést.

Bemosakodó egységek saválló acélból.

High quality, ergonomically profi led,
antistatic mattresses. Easy removable,

with antibacterial protection, seamless,
ensure maximum hygiene and prevent

against cross contamination.

Surgical scrub sinks are made of 
stainless steel. 

MŰTŐASZTALOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK /  
OPERATING TABLES AND ACCESSORIES
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ÁGYAK /  
HOSPITAL BEDS

Kórházi ágyak széles választékát
kínáljuk, az intenzív és felnőtt kórházi
ágyaktól, gyermek ágyakon keresztül az
ápolási és kezelő ágyakig. Termékeinket
számos minőségi és árkategóriában
ajánljuk Partnereink számára.

We present a wide range of hospital beds,
such as ICU beds, children and junior beds,
nursing home beds, mattrasses. They are
designed for hospitalization of patients in
short-term care, standard hospital wards
and long term care facilities.

INTENZÍV ÁGYAK / ICU BEDS

A FORMED által gyártott Luna intenzív
ápolásra alkalmas kórházi ágyat teljes
mértékben az orvosok és nővérek munkájának
megkönnyítésére tervezték. Kezelése
és számos funkciója a páciens életének
megmentésére irányuló eljárásokat támogatja.

MGM_LUNA

Luna, produced by FORMED, has a
number of functions that are related
to procedures for saving the patient’s
life. Medical staff can easily find well-
marked function buttons dedicated to
particular bed positions.

MGM_HB8150

Kategóriájában a csúcsminőséget képviselő, 
speciális funkciókkal felszerelt, elektromos 
vezérlésű, tornyos tartószerkezetű intenzív 
ápolásra alkalmas ágy a NITROCARE-től.

In its category, it is a high-quality 
representative bed suitable for intensive 
care with special functions, electrically 
controlled and with a tower support 
structure from NITROCARE.
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MGM_MILVA

Trendelenburg funkcióval és két 
hidraulikus emelőszerkezettel ellátott 

kórházi ágy.

Application of the unique bed  
construction with 2 hydraulic pumps for 

height and Trendelenburg and Reverse 
Trendelenburg functions adjustment 

allowed us to create products with 
excellent mechanical parameters.

MGM_CONDOR

Egyszerű szerkezetű, könnyen 
kezelhető, magasság állítási funkció 
nélküli kórházi ágy.  Az ágy opcionálisan 
egyéb funkciókkal  bővíthető.

Even a simple bed can be comfortable. 
Many variants of the bed, as well as 
extensive, extre equipment make the 
Condor bed  one of the most selectable 
beds without height adjustment for 
hospital.

Az Aquila egy kiváló minőségű,
multifunkcionális kórházi ágy.
Ergonomikus kialakításának és
műszaki megoldásainak köszönhetően
mind a beteg, mind a személyzet
számára ideális megoldást biztosít.

Aquila is a high-quality, multi-purpose
bed designed for hospital stays.
Provides patient comfort during
lying down and during operation. All
important functions of the bed are
electrically driven and controlled.

MGM_AQUILA

KÓRHÁZI ÁGYAK / HOSPITAL BEDS

MGM_AQUATIC

Az Aquatic egy speciális, betegek 
mosdatására fejlesztett hordágy.

Aquatic is a specialist trolley designed to 
wash patients in hospital departments.

MGM_CAMEL

A Camel ágy praktikusságának 
köszönhetően az egyik leggyakoribb 

betegek szállítására alkalmazott 
ágytípus.

Camel, due to its high funcionality, is the 
most commonly used trolley for patient 

transport in hospitals.

MGM_ELEFANT

Az Elefant szállító hordágy a legjobb 
megoldást kínálja a sürgősségi 
helyzetekben, de a normál kórházi 
szállítás, diagnosztika és kezelés során 
is.

Elefant transport stretcher is especially 
designed to be the best solution for the 
patient care in emergency situations 
but also during the normal hospital 
transport, diagnostics and treatment. 

BETEGHORDÓK / STRETCHERS
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KÓRHÁZI KIEGÉSZÍTŐK /  
HOSPITAL ACCESSORIES

Praktikus kiegészítő berendezések és
tartozékok széles skáláját is kínáljuk
kórházak és egészségügyi központok
számára. Minden termékünk teljes
mértékben megfelel a higiéniai és
munkabiztonsági előírásoknak.

We also provide a wide range of
practical supplementary equipment and
accessories for hospitals and health
centres. All our products comply fully with
hygiene and work safety standards.

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORIES

A műszerasztalok sebészeti eszközök és kötszerek 
megfelelő tárolására alkalmas a kezelések és a 
műtétek során. 

Instrument tables and trolleys are designed for 
storing surgical instruments and dressings during 
examination and operation and for storing used 
instruments after operation. 

Complementary products are those used in medical 
procedures, facilitating the functional organization of the 
operating field. We offer single and double basin stands for 
storage. The infusion stand has manual height adjustment, 
the upper part made of stainless steel and equipped with four 
plastic hooks. Two baskets for bottles and two hooks made 
of stainless steel.

Kiegészítő termékek, melyek elősegítik az orvosi eljárások 
zavartalan működését. A tároló állványokat egy- és 
kétmedencés kialakításban kínáljuk. Az infúziós állvány 
állítható magasságú, rozsdamentes, műanyag kampókkal   
és palack tartó kialakítással.

MGM_MAYOMGM_BS02; MGM_IS_01

MGM_FKL-01 MGM_AD 205 F

The structure of the couch is made of carbon and steel 
coated with epoxy-polyester powder varnish resistant to 
mechanical damages and disinfection and UV radiation.

A vizsgálóágyak szerkezete acélból készült, epoxi-
poliészter porszórással, amely ellenáll a mechanikai 
sérüléseknek, fertőtlenítésnek és UV sugárzásnak.
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ÉJJELISZEKRÉNY/
BEDSIDE CABINET

In our palette you can find a couple of 
bedside cabinets. They are used for 
locatingpersonal belongings of the 

patients. Functionality, ergonomy and 
costs play a key role in their usage.

A termékkínálatunkban megtalálhatóak az 
éjjeliszekrények, amelyek a betegek 

személyes tárgyainak tárolását szolgálják. A 
funkcionalitás, az ergonómia és az ár- érték 

arány kulcsszerepet töltenek be 
felhasználásuk során.

MGM_EMU MGM_IBIS

MGM_RAVEN MGM_KIWI

ÉJJELISZEKRÉNYEK / BEDSIDE CABINETS

EMU bedside cabinet is designed for storing 
patient’s belongings and can be used in all hospital 
wards. The bedside cabinet is very versatile and 
can beplaced from both sides of the bed.

Az EMU éjjeliszekrény a betegek személyes 
tárgyainak tárolására alkalmas, az ágy mindkét 
oldalán elhelyezhető, minden kórházi osztályon 
használható, esztétikus kiegészítő. 

Ibis is a very functional and at the same time 
aesthetic bedside cabinet. Its look can be shaped 
by choosing single-coloured or wood-like textures 
of the HPL boards.

Az Ibis egy nagyon praktikus és egyben esztétikus 
éjjeliszekrény. Megjelenése a HPL lapok sokféle 
színkombinációjával vagy fa hatású textúra 
kiválasztásával variálható.

The Raven cabinet is intended for long-term care 
units. It is made of wood-like material which gives 
the cabinet a warm, homely character.

A Raven éjjeliszekrény kifejezetten a tartós 
ápolási osztályok számára fejlesztett kiegészítő 
berendezés. Fa hatású anyagának köszönhetően 
meleg, otthonos jelleget kölcsönöz a 
szekrénynek. The Kiwi cabinet is a simple, very functional, cost 

afficient option for hospitals. 

A Kiwi éjjeliszekrény egyszerű, funkcionális, 
kitűnő ár-érték arányú kiegészítő berendezés.
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MGM_NTHM 112

Nagy  kapacitással rendelkező, könnyen 
kezelhető,  több funkciós kötöző- és 

gyógyszeres kocsi.

High-capacity, easy-to-use, multi-
functional bandage and medicine trolley.

MGM_NTHM 115

MGM_TK01

Nagy teherbírású, könnyen kezelhető,  
több funkciós kötöző- és gyógyszeres 

kocsi.

Letisztult formavilágú, saválló kivitelű 
transzport kocsi, sokféle lehetőséget 
kínáló multifunkcionális termék.

Heavy-duty, easy-to-use, multi-
functional bandage and medicine trolley.

A transport trolley with a clean and 
stainless steel design, a multifunctional 
product with many possibilities.

KOCSIK / TROLLEYS

KOCSIK/
TROLLEYS

Our products for the care of nursing staff 
offer a wide range from bandage-  and 

medicine trolleys to cleaning trolleys, from 
plastic to stainless steel versions.

Ápolási személyzet kiszolgálását segítő 
termékeink széles választékot nyújtanak a 
kötöző és gyógyszeres trolleyktól a takarító 
kocsikig, a műanyagtól a saválló kivitelig.
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GYERMEKOSZTÁLY /  
CHILDREN’S CARE

A gyermekosztályon az ágyaknak és az
egyéb gyógyászati termékeknek nem
kell szomorú hangulatot sugározniuk.
A legfi atalabb betegek jobb kedvűek
és kommunikatívabbak, ha barátságos
színek és minták veszik körül őket.

Medical products such as a bed or a child
trolley do not have to be “sad”. FORMED’s
inspiration for creating baby products is
their real needs, and the smile of the baby
is rewarded. The youngest patients are
less hospitable and raw when surrounded
by their friendly colours and patterns.

GYERMEKÁGYAK / CHILDREN BEDS

A Formed a Teddy ágy tervezésénél különös 
figyelmet fordított a biztonságra, valamint a 
gyermekek és a szülők speciális igényeire. Az 
ágyat az ergonómiai követelményekhez és az 
antropometriai adatokhoz igazították.

MGM_TEDDY 

MGM_CONDOR JUNIOR

A Condor Junior kórházi ágy a 4-15 
év közötti gyermekek ergonómiai 
követelményeihez igazodik. 
Felhasználóbarát felépítése és szép 
színei barátságosabbá teszik a kórházi 
helyiséget a kis betegek számára is.

Teddy bed was designed by FORMED with 
special concern for safety and specific 
needs of both children and parents. 
The bed was adapted to the ergonomic 
requirements and anthropometric data for 
the targed audience.

Condor Junior is a hospital bed adapted 
to the ergonomic requirements of 
children aged between 4-15. Its user 
friendly construction and nice colours 
makes hospital room more friendly for 
small patients.
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GYERMEK BÚTOR/
CHILDREN FURNITURE

The FORMED Symbio Care baby care 
system is a modern solution that includes 

psychological aspects in childcare. We 
understand the role of care as an activity 

that stimulates all the senses of the 
new-born, which is the strongest impulse for 

brain development in the first days of a 
child’s life.

A FORMED Symbio Care bútorcsalád  
pszichológiai szempontokat is figyelembe 
vesz a gyermekgondozásban. Fontosnak 
tartjuk, hogy az újszülött az első néhány 

napban olyan pozitív impulzusokat kapjon, 
melyek jótékonyan hatnak az agyi 

fejlődésére.

GYERMEKÁGYAK / CHILDREN BEDS

A Jumbo babaágy a legkisebb betegek 
ápolására fejlesztett csúcsminőségű, 
sok funkcióval ellátott esztétikus 
termék. 

MGM_JUMBO

MGM_SPARROW

A Sparrow gyermekágy biztonságos, 
felhasználóbarát kialakítású, megfelelő 
ápolási pozíciót biztosító, esztétikus 
rácsos ágy. 

The Jumbo children trolley is an 
advanced, high-performance aesthetic 
product designed to care for the 
smallest patients.

Sparrow’s children bed is a safe 
and user friendly construction and 
comfortable care position are the main 
advantages of it.
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SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT /  
OBSTETRICS - GYNECOLOGY

Olyan termékpalettát állítottunk össze a
szülészeti és nőgyógyászati osztályoknak,
amely kielégíti a mai kórházi igényeket,
fi gyelembe véve az esztétikai és a
funkcionális jellemzőket.

We have put together a range of
products for the obstetrics and
gynecology departments that fi t the
needs of today’s hospital, taking into
account aesthetic and functional
features.

SZÜLŐÁGYAK / DELIVERY BEDS

Ágy és szülőágy funkciókat egyesítő,
magas minőségű, teljeskörű ellátást
biztosító termék.

MGM_AD-1650

MGM_JMM02

A Nitrocare szülőágyak minden igényt
kielégítő, prémium kategóriás termékek,
ágy és szülőágy funkcióval. Méretéből
adódóan különösen kényelmes fekvést
biztosít.

A high-quality, full-service product that 
combines bed and delivery functions.

Nitrocare delivery beds are premium
products with a bed and delivery function
to suit all needs. Due to its size, it provides
more comfort.
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VIZSGÁLÓÁGYAK/
EXAMINATION CHAIRS

These beds are excellent use for 
examinations, urological and simple 

operations and post – operations.

Olyan vizsgálóágyakat kínálunk, amelyek 
kiválóak nőgyógyászati és urológiai 

vizsgálatok, egyszerűbb operációk és 
műtét utáni beavatkozások elvégzésére.

MGM_JMM04

MGM_JMM01

VIZSGÁLÓSZÉKEK /  
EXAMINATION CHAIRS

A high-quality gynecological examination 
chair with a particularly aesthetic, modern 
design and full function for top category 
institutions.

Különösen esztétikus, modern dizájnú, 
minden funkciót betöltő, magas 
minőségű nőgyógyászati vizsgálószék a 
legkorszerűbb intézmények számára.

A simple, functional, heavy-duty, aesthetic, 
good-value gynecological examination 
chair.

Egyszerű kialakítású, funkcionális, nagy 
teherbírású, esztétikus, jó ár-érték arányú 
nőgyógyászati vizsgálószék.
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SPECIÁLIS OSZTÁLY /  
SPECIAL DEPARTMENTS

A speciális osztályok részére kínált
termékeink között megtalálhtóak
a véradószékek, dialízis székek,
kemoterápiás székek, illetve egyéb
többfunkciós berendezések különböző
minőségi kategóriákban.

Our products for special departments
include blood donation chairs,
dialysis chairs, chemotherapy chairs
and other multifunctional equipment
in various quality categories.

MGM_AD-336

Ez a típusú véradó szék hidraulikusan 
mozgatható háttámlával és lábtartóval 

rendelkezik, valamint a manuálisan 
állítható kartámaszok elősegítik a 

kényelmes ülő- vagy fekvőpozíciót.

This blood donor chair has the abality to 
backrest movement by hydraulic pump 

and  has coordinated legrest movement. 
Its user can adjust armlets.

MGM_NHS 900

MGM_NTS X11

Csúcskategóriás, minden igényt 
kielégítő, nagy teherbírású, esztétikus, 

többfunkciós dialízis szék.

Ergonomikus, esztétikus, elektromos 
vezérlésű, funkcionális véradó szék.

Top category, heavy-duty, aesthetic, 
multifunctional dialysis chair for all 

needs.

Ergonomic, aesthetic, electrically 
operated, functional blood donation 
chair.

SPECIÁLIS SZÉKEK / SPECIAL CHAIRS
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VANDÁLBIZTOS BERENDEZÉS /  
MENTAL HEALTH FURNITURE

A Pineapple Ryno termékcsaládja a
legszigorúbb szabványok szerint készül,
és úgy tervezték őket, hogy ellenálljanak
a legkeményebb bánásmódnak is, így
hosszútávon megtartják funkciójukat,
szem előtt tartva mind az ápolt és az
ápoló személyzet biztonságát.

Ryno PINEAPPLE products are made
to the highest standards and designed
to withstand the harshest treatment,
representing value for money over their
lifetime.
All have been created with safety in mind,
with all their characteristics resulting in
safer settings for users and staff.

MGM_RYNO

Gondos fejlesztésnek köszönhetően a teljes
termékcsalád különösen nagy biztonsággal

használható az egyedi ellátásra szoruló
betegek kezelésében és ápolásában, illetve

felügyeletében. Kül- és beltéri használatra
fejlesztett, minden irányban lekerekített

formavilágot követő, UV- és vízálló,
nem kárpitozott, antibakteriális felületű,
esztétikus, biztonságos termékcsoport.

Thanks to careful development, the entire
product family can be used with particular

safety in the treatment and care of patients
with individual care needs. Aesthetic, safe
product group developed for outdoor and

indoor use, following the world of rounded
shapes in all directions, UV- and waterresistant,

non-upholstered, with antibacterial
surface.

SPECIÁLIS BÚTOROK / SPECIAL FURNITURE
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SZOCIÁLIS OTTHON /  
NURSING HOME

A Reha-Bed kiváló minőségű ágyakat és
kiegészítő bútorokat gyárt a közösségi,
ápolási és bentlakásos gondozási
szektor részére. Minden termékük teljes
körű gondozási programot biztosít a
fogyatékkal élők, illetve hosszú távú
ápolásra szoruló páciensek számára.

Reha-Bed manufactures high quality beds
and furniture equipment for Community,
Nursing and Residential Care Market. All
our products provide a complete care
program for disabled people, who needs a
long- or short term treatment.

MGM_LEO

Teljes körű támogatást nyújt a 
fogyatékkal élő betegek és a hosszú 
távú gondozásra szoruló személyek 
számára. Kialakítása révén könnyű 

hozzáférést biztosít az ápoló 
személyzet számára, szem előtt tartva 

a biztonságot.

It provides full support for disable 
patients and people who need long term 

care. In LEO ‘S’ bed we used split side 
rails system. This solution provides easy 

acces to patient while maintaining high 
level of safety.

MGM_ARIES

MGM_VIRO

A kitünő ár-érték arányú, egyszerű 
kialakítású, könnyen kezelhető Aries 

Nursing Care Bed otthoni és szociális 
intézményekben történő használatra 

fejlesztett termék.

A Virgo éjjeli szekrény kompakt és 
ergonomikus felépítésű, stabil és 
magas minőségű termék. 

The very affordable Aries Nursing 
Care Bed is intended for use within 

private households as well as in social 
care institutions, Senior’s homes and 

hospitals. 

Virgo Bedside cabinet is 
dedicated to use in hospital or 
domestic environment. It is easily 
transportable. Construction 
of the cabinet is compact and 
ergonomic, characterized by 
stability and high standard of 
workmanship. 

BETEGÁPOLÁS / NURSING CARE
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G-MED BÚTORCSALÁD /  
G-MED FURNITURE

A G-MED bútorcsalád elemeit egészségügyi 
intézmények különböző funkciójú 
helyiségeinek berendezésére fejlesztettük.

The elements of the G-MED furniture family 
have been developed for the furnishing of 
rooms with different functions in healthcare 
institutions. 

G-MED BÚTORCSALÁD / G-MED FURNITURE

The products of the G-MED fit perfectly into the healthcare 
environment. Excellent for laboratories, examination 
rooms, wards, medical rooms, nursing rooms complete 
equipment. 

A G-MED termékei tökéletesen illeszkednek az 
egészségügyi környezetbe. Kiválóan alkalmas laborok, 
vizsgáló helyiségek, kórtermek, orvosi helyiségek, 
ápolószobák teljes felszerelésére. 
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VÁRÓTERMI BÚTOROK /  
WAITING LOUNGE FURNITURE

Várótermi bútoraink kárpitozott és
magas minőségű kompaktlemezből,
illetve műanyag ülőfelülettel készülnek.
Rozsdamentes vagy porszórt fém
vázszerkezettel. Egy, illetve többüléses
kivitelű szerkezeteinkkel bármely
várótermet ideálisan be lehet rendezni.

Our waiting lounge furniture is made of
upholstered or high-quality compact
material or with a plastic seat. Stainless or
powder coated metal frame. With single or
multi-seater structures, all waiting lounge
can be arranged in an ideal way.

VÁRÓTERMI BÚTOROK / WAITING LOUNGE FURNITURE
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ERŐSSÉGÜNK A KOMPLEXITÁS / 
OUR STRENGTH IS COMPLEXITY
Cégünk teljeskörű kórházi berendezések megvalósítását végzi, a betegágytól, a 
panelműtőig, a falburkolatoktól a komplett egyedi berendezésekig. Megrendelőink 
speciális igénye szerint termékeinket egyedi, testreszabott műszaki paraméterekkel is 
szállítjuk. 

Komplex megoldásokat kínálunk az egészségügyi szektornak, a felméréstől a 
tervezésen és gyártáson át a kivitelezésig.  
Projektjeink megvalósítását követően szervízszolgálattal és tanácsadással 
támogatjuk Partnereinket.

Our company implements a full range of hospital equipment, from the patient bed, the
modular operating system, the wall coverings to the complete individual equipment.
According to the special needs of our customers, we also deliver our individual
products with test-adjusted technical parameters.
We offer complex solutions for the healthcare sector, from survey to design and
manufacturing to implementation.
After the implementation of our projects, we support our Partners with service and
consulting.

A bútorgyártásban több, mint hetven éves múltra
visszatekintő Garzon Cégcsoport tagjaként
a Garzon Bútor Zrt. fa- és fémipari gyártási
kapacitást nyújt üzleti partnerei részére.
Komplex technológiájának köszönhetően nagy
szériás termékek gyártására is elhivatott. A
Garzon Bútor Kereskdelmi Kft. a kizárólagos
hazai forgalmazója.

As a member of the Garzon Group, which has a
history of more than seventy years in furniture
production, Garzon Bútor Zrt. provides its
wood and metal industry production capacity
to its business partners. Thanks to its
complex technology, it is also dedicated to the
production of large series products. Garzon
Bútor Kereskdelmi Kft. is the exclusive domestic
distributor.

GARZON GROUP - HU

Formed is specialized in equipment for operating
theaters, hospital wards, central sterilization
units, specialist clinics and other health care

facilities.

Műtők, kórházi osztályok, központi sterilizáló
egységek, szakrendelők és egyéb egészségügyi

helyiségek berendezéseire specializálódott
gyártó.

FORMED - PL

Infimed is specialized exclusively in operating
equipment, they offer high-quality modular
systems for operating rooms, preparators,
washers, and other hospital rooms.

Kizárólag műtőberendezésekre specializálódott
gyártó, magas minőségű modulrendszereket
kínálnak műtőkhöz, előkészítőkhöz,
bemosakodókhoz és egyéb kórházi
helyiségekhez.

INFIMED - PL

As a member of the Gökler Group, it is a 20-year 
old, innovative manufacturer with a quality

product range, suitable for intensive care, and
offering a complex solution.

A Gökler Csoport tagjaként 20 éves múltra
visszatekintő, minőségi termékpalettával
rendelkező, intenzív ellátásra is alkalmas,

komplex megoldást kínáló, innovatív gyártó.

NITROCARE - TR

Pineapple manufactures carefully designed
furniture that exactly meets the needs of
customers to furnish a challenging environment
that meets special needs.

A Pineapple gondosan megtervezett bútorokat
gyárt, amelyek pontosan megfelelnek a vevői
igényeknek a kihívásokkal teli , speciális
igényeket kielégítő környezet berendezésére.

PINEAPPLE - UK

They provide full support for the elderly, the
disabled and those in need of long-term care and
their carers. By using the form and material of
Rehabed products, it is easier to create the most
homely atmosphere.

Teljes körű támogatást nyújtanak az idősek, a
fogyatékkal élők és a tartós ápolásra szorulók
és gondozóik számára. Termékeik formaés
anyaghasználatával igyekeznek minél
otthonosabb légkört teremteni.

REHABED - PL

BESZÁLLÍTÓINK / OUR PARTNERS

8000 Székesfehérvár,  Bakony utca 4 .

+ 36 22 512 220

info@metalgmed.com

www.meta lgmed.com
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