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SPOLEČNOST PROFIL NÁBYTEK a.s.
se zabývá kompletním vybavováním interiérů pro zdravotnictví a sociální zařízení od roku 1996. Vyprofilovali jsme se v etablovanou společnost s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru. Naším hlavním
cílem je neustále zlepšovat služby pro své zakazníky a zaručit jim kvalitu a komfort při zařizování nového
interiéru. Tento katalog je uživatelskou příručkou, podle které si může zákazník vytvořit představu
o službách a produktech, které nabízíme. Našim posláním je čerpat z dlouholetých zkušeností,
ale zároveň přicházet s inovacemi v designu a maximální funkčnosti interiérů. Svých zákazníků si vážíme
a ke každému projektu přistupujeme s velkým nasazením a individuálním přístupem. Katalog prezentuje
širokou škálu naších produktů a služeb. Poskytujeme veškeré služby od poradenství, návrhu, projektu
a rozpočtu. Zajišťujeme vlastní výrobu, expedici, dopravu a montáže. Návrh a realizaci předcházejí konzultace s investory, ale i odborným personálem, abychom společně nacházeli optimalizační řešení pro
daný objekt a minimaloizovali náklady na investici a provoz..

POPIS REALIZACE PROJEKTU
PO OBDRŽENÍ POPTÁVKY OD ZÁKAZNÍKA VYBEREME REALIZAČNÍ TÝM PRO
ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

PO CELOU DOBU BUDE NA PROJEKT DOHLÍŽET SPECIALISTA, KTERÝ BUDE
ZÁKAZNÍKA INFORMOVAT O PRŮBĚHU REALIZACE

5m

INTERIÉR ZAMĚŘÍME

PO KONZULTACI SE ZÁKAZNÍKEM ARCHITEKTI ZAČNOU S NÁVRHEM INTERIÉRU
PŘIPRAVÍ SKICI S TECHNICKÝMI PARAMETRY, POPŘÍPADNĚ 3D VIZUALIZACE
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PROJEKT MANAŽER PŘIPRAVÍ CENOVOU NABÍDKU A MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ
PRO EKONOMICKOU OPTIMALIZACI VAŠICH NÁKLADŮ

POTÉ, CO ZÁKAZNÍK SCHVÁLÍ NÁVRHY, PROJEKT JE PŘEDÁM DO VÝROBY

DOPRAVA A MONTÁŽ

PŘEDÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI

Naše profesionalita tkví zejména v individuálním přístupu ke každému projektu. Ať se jedná o menší zakázku či komplexní zařizování. Při celkovém vybavování můžeme zákazníkovi nabídnout nejen kvalitu
a funkčnost, ale vytvořit rafinované interiéry, které spolu esteticky komunikují a korespondují s funkcí
zařízení. Každý nový projekt je pro nás výzvou vytvořit originální prostory a najít pro ně originální vizuální identitu a různá specifika, která učiní celkový koncept objektu vyjímečným a esteticky kvalitním.
V oblasti zdravotníctví spolupracujeme s dalšími výrobci a specializovanými českými i zahraničními dodavately.
Věříme, že detaily tvoří celek . Tuto filozofii jsme aplikovali i na strukturu katalogu pro zdravotnictví a
sociální zařízení, který prezentuje několik základních typů interiéru, se kterými se setkaváme při vybavování ve zdravotníctví a sociálních zařízení. V katalogu najdete celkem deset sekcí, které jsou vždy
označeny barevným trojúhelníkem. V každé sekci najdete fotografie realizací či vizualizace zpracované
našimi architekty. Na druhé straně jsou pak produkty, které dodáváme ke kompletním realizacím. Jedná
se spíše o orientační výběr, jelikož se nabídka neustále mění a rozrůstá. Některé produkty jsou vhodné
pro více typů interiérů. Poznáte to podle barevných trojúhelníků, které symbolizují jednotlivé sekce, tak
jak je to zřejmé z níže umístěné ukázky. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na vzájemnou
spolupráci.
Jednotlivé typy interiérů jsou
značeny trojúhelníky odlišných
barev. Spol. prostorům náleží
zelená.

Podle zelené značky zjišťujeme, že se nacházíme v sekci
SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI.

Další barevné trojůhleníky
informují, v jakých dalších
interiérech lze produkty
použít.

IMITUJÍCÍ MOTIVY
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VSTUPNÍ
PROSTORY

RECEPCE

Vstupní prostory či recepce slouží pro uvedení návštěvníku do zařízení. Jsou proto velmí důležitým prostorem, který by měl
být dostatečně reprezentativní a působit na návštěvníky a pacienty přívětivě. Měl by být příjemným přechodem z exteriéru
do interiéru. Naši architekti a externí designéři, s kterými naše společnost spolupravuje, pro vás navrhnou tyto prostory, aby
byly funkční a splňovaly výše zmíněné požadavky. Ke každé recepci či vstupnímu prostoru přistupujeme citlivě a s originalitou, to znamená, že bereme v potaz vazby na okolí a to jak na ráz krajiny, tak historický kontext místa. To je inspirací pro volbu
dezénu nábytku či dekorativního motivu desek a interiérových doplňků. Nepřehlédnutelným prvkem těchto prostorů je recepce či pult, které by měla být dominantním prvkem interiéru, jelikož jsou důležitým informačním zdrojem pro navštěvníky.
Dále je samozřejmě důležitá volba orientačního systému, který by měl spolehlivě provádět návštěvníky celým zařízením.

SEZENÍ PRO RECEPCE A VSTUNÍ PROSTORY

MANGO

CLUBIN

POLO

TWIST

MARILAND

MARILAND

ANTARES

SEDAČKY PRO RECEPCE A VSTUNÍ PROSTORY

NEXT

KUBIK

DELTA

MULTISEDÁK LAMA

MULTISEDÁKY DO ČEKÁREN

DREAM
OSVĚTLENÍ

ORIENTAČNÍ SYSTÉMY

SHELL

KUADRA
FLAKE

STEPL

VĚŠÁKY
STAND BY

DEKORACE

IMPERIA

AQUARIUM

ENGINE

GOLO

KLAUN

KRISTO

SILVER A

SILVER E
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KAPLE

JÍDELNY
KLUBOVNY

Mezi nezbytné společenské prostory domovů pro seniory můžeme zahrnout knihovny, kaple, denní stacionáře, učebny
pro univerzity třetího věku, jídelny či klubovny s počítači a prostorem pro různé aktivity. Jsou to místa, která vyhledáváme
po celý život - místa pro vzdělávání, vykonávaní rituálů, stravování se, místa, kde se setkáváme s přáteli, bavíme se, věnujeme
se našim oblíbeným aktivitám. Jsou to činnosti, které jsou pro člověka nezbytné v každém věku. Proto i lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost a nejsou schopni překonávat velké vzdálenosti, by mělo být umožněno žít aktivní a plnohodnotný
život v domovech pro seniory. Při navrhování těchto interiérů se snažíme vytvořit autentické prostředí, kde se lidé budou cítit
dobře. V posledních realizacích jsme využili novou technologii, která umožnujě přenášet na laminové desky různé dekory,
zážitkové motivy či imitace. Při volbě námětů pro zážitkové motivy čerpáme z poznatků o místě, historii, místním folklóru a
z dalších aspektů, které budou zrcadlit prostředí, v kterém strávili pacienti převážnou část svého života. Rádi bychom, aby
naše interiéry vyvolávali v pacientech prostřednictvím “zážitkové terapie” hezké vzpomínky.

ŽIDLE

VICENZA

IMPULS A

GRAND

ALICANTE

DANSKA

ROCA

TOCA

JECH

KŘESLA A SEDACÍ SOUPRAVY

WAVE

ESTER

SEDACÍ SOUPRAVA BETTY PLUS

DETAILY STOLOVÝCH DESEK S PODNOŽÍ BEZ LUBU A S LUBEM

KOVOVÉ PODNOŽE

SEDACÍ SOUPRAVA ESTER ROHOVÁ
CENTRÁLNÍ STOLOVÉ NOHY

DŘEVĚNÉ PODNOŽE

BCI 1701

CLASSIC CNO450

BCI 1703_45

INOX

BCI 13716-43

DREAM

CLASSIC

TRENDLINE BGPK

BOLD 4752

STYLUS 54 10

ZÁŽITKOVÉ MOTIVY - MOTIVY MĚSTA, ROČNÍ OBDOBÍ, FOLKLORNÍ MOTIVY

IMITUJÍCÍ MOTIVY
KAPLE V DOMOVĚ PRO SENIORY - IMITACE VARHANŮ / OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ PRO DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM / UČEBNA UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU -I IMITACE MRAMORU
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ORDINACE

STOMATOLOGICKÉ
ORDINACE

PŘIDAT ORDINACI

SESTERNY

Pro vybavení ordinací a sesteren lze vybírat z nábytkové řady PRAKTIK I., PRAKTIK II. či POLYGON. Ordinace jsou vždy navrženy
tak, aby byly funkční v daném interiéru a pro své uživatele co nejpříjemnější. Postaráme se o kompletní vybavení interiéru
včetně různých doplňků - lékáren, kartoték, vyšetřovacích lehátek, nástrojových stolků, paravánů, atd. Při navrhování je kladen důraz na správné a logické využití prostoru a uspořádání, tak aby měl lékař a zdravotník vše po ruce. Architekt, který je
obeznámen s prostorem, navrhne nejideálnější řešení. Pokud preferujete jednoduchost a funkčnost, bude pro vás zajímavým
řešením nový nábytkový systém POLYGON. Kolekce POLYGON, navržena profesionálními designéry, je stylovým vybavením
pro ordinace, ambulance, sesterny, laboratoře a různá zdravotnická zařízení. Konstrukci tvoří laminované desky s dvířky a čely
zásuvek s tvarovanými hranami, které v kombinaci s hranami na korpusech tvoří úchytové lišty. Dle typů je nábytek vybaven
výškovou rektifikací, výsuvnými systémy, které slouží k ukládání závěsných karet, tužkovníky, zásuvkovými systémy s vnitřním
dělením, centrálním zámkem, zátěžovými kolečky a závěsnými doplňky. Pokud máte rádi hravost a nebojíte se odvážného
designu, může si vybrat z široké nabídky dekorativních motivů přenášených na nábytkové sestavy.
VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO POLYGON
zásuvkové

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO
skřínové

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO JORDÁN A
Kovová lakovaná konstrukce, dvoudílná ložná
plocha čalouněná zdravotnickou koženkou
mechanicky polohovatelný podhlavník

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO JORDÁN B
Lehátko s elektrickým zdvihem
třídílná ložná plocha, hlavový díl
nastavitelný nahoru a dolů plynovou
pružinou

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO JORDÁN F
Lehátko s elektrickým zdvihem,
dvoudílná ložná plocha, hlavový díl
nastavitelný nahoru a dolů
plynovou pružinoupružinou

KARTOTÉKY

JOLLY

MEDIM 2496

KŘESLO II

HYDRA

THEO

FLY

MEDIM

SEDÁK

FLIP

THEO

NÁSTROJOVÉ A UNIVERZÁLNÍ
VOZÍKY

Poskytujeme celou řadu
univerzálních vozíku v nejrůznějších provedení a výbavě,
tak aby byly vhodné
pro individuální potřeby v
konkrétním oddělení

PARAVÁNY

KARTOTÉKY

6x zásuvka
formát karty A5
30x60x138cm

4x zásuvka
formát karty A4
45x60x138cm

4x zásuvka
formát karty A4
45x60x138cm

KARTOTÉKA A4
KOVOVÁ BS3E

Kovová lakovaná konstrukce
kolečka o průměru 50mm, brzditelná
1-3 pole, látková nebo plastová výplň

LÉKÁRNY

ROPIMEX RLB

DĚLÍCÍ STĚNY ROPIMEX RTW

POD SKŘÍNĚ POUŽÍVÁME BUĎ PEVNÉ SOKLY SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM
NEBO SKŘÍŇOVÉ NOHY S REKTIFIKACÍ

SKŘÍŇOVÁ NOŽIČKA SKŘÍŇOVÁ NOŽIČKA SKŘÍŇOVÁ NOŽIČKA
Z MOSAZI

LÉKÁRNY S PLASTOVÝMI BOXY A TREZOREM

LÉKARNA

STOLIČKA PEVNÁ MEDIM 1165

STOLIČKA PEVNÁ MEDIM
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MÉDIOVÉ STĚNY

SPECIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

Uvědomujeme si, že na práci v laboratoři jsou kladeny velmi vysoké nároky, a to na přesnost a kvalitu. Aplikují se na ni kritéria organizační a provozně technická, rovněž požadavky produktivity. Je proto nezbytné vytvořit pro její realizaci prostory a
vybavení umožňující co nejefektivnější průběh a poskytující pracovníkům kvalitní pracovní prostředí. Laboratorní prostory
lze přirovnat k továrnám na myšlenky a nové nápady. Stejně jako v průmyslovém objektu vzniká finální výrobek, v laboratoři
se tvoří myšlenka, idea, koncept výrobku a organizuje se jeho vznik. Chceme-li vytvořit inspirativní pracovní prostředí, je
nezbytné zamyslet se nad několika aspekty, které ovlivňují uživatelnost a pohodlí při práci. Nesmí být opomíjena zdravotní
nezávadnost, ergonomie, snadná ovladatelnost a zároveň je třeba navrhnout moderní interiér, který navodí příjemnou pracovní atmosféru. Jedním z důležitých faktorů úspěchu je stabilní pohoda a emoční energie zaměstnanců. Při navrhování
těchto prostorů vycházíme z požadavků zákazníka, ze zkušeností získaných naší 15letou praxí v tomto odvětví a znalostí evropských norem ČSN EN 13150, ČSN EN 14056 a ČSN EN 14727. Můžete si vybrat z naších nábytkových produktů - speciálních
pracovních stolů, skříněk, policových systému, atd.
LABORATORNÍ ŽIDLE

MEDINAX DENT 1251

TECNO 505

MA MEDI 2203

TECNO 508

MA 1251

MA 1205

LÉKARNY

45546

MA 1254

PW THERAPIA

MA 1257

TRAY SYSYTÉMY - ZÁSOBNÍKY PRO STERILIZACI

46756

46766

46776

46846

MODULÁRNÍ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA OVAL

PARABOLICKÁ MŘÍŽKA

B - LOK - systémy
pro uskladnění materiálů zajištující
bezpečné prostředí
široká nabídka různých rozměrů a barev

B - LOK - tácek s rozdělovacím
systémem

hermeticky uzavíratelné VÍKO

B - LOK - tácek

PATENTOVÝ UZÁVĚR
heremticky uzamykatelný

ELEKTRO ZÁSUVKY

DIFÚZNÍ PLEXISKLO

PLASTOVÉ MŘÍŽKY
LABORATORNÍ DŘEZY

LABORATORNÍ STOJÁNKOVÉ ARMATURY - voda, zemní plyn, kyslík, technický plyn

PLASTOVÉ VPUSTI
A VANIČKY

PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATOŘE

POSTFORMING

KERAMICKÁ SLINUTÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ KYSELINOVZDORBÁ DLAŽBA

TECHNISTONE

LTD DESKA

KOMPAKTNÍ DESKY
MAX RESISTENCE

PRO BEZPEČNOSTPRO
A OCHRANU
BEZPEČNOST A OCHRANU

STARON
LABORATORNÍ DIGESTOŘE

HLADKÉ SVODIDLO
ARONDE 170

POVRCHOVĚ MONTOVANÝ
KRYT ROHU SSM 20
IMITACE NEREZOVÉ OCELI

HLADKÝ OCHRANNÝ
PLÁT NA ZEĎ C/S ACROVYN

CELOHLINÍKOVÉ MADLO
PROTI NÁRAZŮM
ECR 32 A
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DEKORATIVNÍ DESKY VHODNÉ PRO NÁBYTEK PRO SENIORY

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ PRO DOMOVY SOCIÁLNÍ PÉČE

NADSTANDARTNÍ POKOJ PRO SENIORY

POKOJ PRO DĚTI S DEKORATIVNÍM MOTIVEM

VYBAVENÍ POKOJŮ PRO SENIORY - TV SET

DEKORATIVNÍ MOTIVY VHODNÉ PRO DĚTSKÁ ZAŘÍZENÍ

STŮL S PODNOŽEMI

Základní filosofií designu a barevného řešení nábytku pro lůžkové pokoje sociálních a zdravotních zařízení je vytvářet interiéry skýtající příjemné, funkční, bezpečné a snadno udržovatelné prostředí, které bude zároveň evokovat domácí prostředí.
Je nutné, aby jej bylo možné rychle a snadno přizpůsobovat potřebám pacientů. Zároveň by měl usnadňovat práci a vytvářet
důstojné prostředí ošetřujícímu personálu. Na základě zkušeností získaných konzultacemi s ošetřujícím personálem, lékaři a
pacienty byla vytvořena široká řada variabilních nábytkových prvků doplněných stoly, stolky, poličkami, sedacím a lůžkovým
nábytkem a dalšími potřebnými doplňky. Vybavujeme standardní pokoje pro domovy seniorů, domovy s pečovatelskou
službou, oddělení dlouhodobé nemocniční peče, ústavy sociální péče, dětské domovy, ale i nadstandardní pokoje pro pacienty se sníženou pohyblivostí a dlouhodobě ležící. Nedílnou součástí vybavení pokojů jsou kvalitní pečovatelská lůžka, která
mohou být ovládána mechanicky za pomoci plynových pružin nebo můžete zvolit polohovatelné pomocí elektromotorů.
Stejně tak je důležité dbát na správný výběr kvalitní matrace. Pro dlouhodobě ležící pacienty jsou nezbytné antidekubitní
matrace.
LŮŽKA

PROFIL

POSTEL S DEKORATIVNÍM MOTIVEM
mechanicky polohovatelná

TERNO PLUS
Polohování elektromotory
Vysoká funkčnost
Jednoduché ovládání

LATERA CARE
Polohování elektromotory
Laterární náklon
Stabilita a bezpečnost

PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉMY

ZDRAVOTNÍ MATRACE

BOHEMIA LUX
antidekubitní jednostranná matrace
pro pacienty s nízkým stupněm vzniku
dekubitů

BOHEMIA ERGONOMIC
antidekubitní jednostranná matrace
pro pacienty s vysokým stupněm
vzniku dekubitů

PREMA
preventivní vrstvená antidekubitní
matrace vhodná pro pacienty s nízkým
rizikem vzniku dekubitů.

SENTIDA
Nízká výška ložné plochy
Variabilní systém postranic
Snadná mobilizace

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉMY

PRODERM 2
Aktivní matrace, používaná v kombinaci
se standartní pěnovou matrací, vhodná
pro pacienty se středním rizikem vzniku
dekubitů I. - II. stupně.

SIMCAIR
Efektivní rozložení tlaku díky kombinaci visco-pěny a vzduchu
Snadný transport a skladování
Snadné čištění a desinfekce
Samonafukovací matrace

ŽIDLE DO POKOJŮ PRO SENIORY

IMPULS B

DOLORES

SOFTLIN PLUS

GOLD

BETTY

SOFTLIN KOMFORT

TOALETNÍ VOZÍK

STOLKY K LŮŽKŮM

Vakové zvedáky - MAXI MOVE
Stabilní vertikální systém
měnitelná závěsná ramena a
lehátka

PARAVÁN RWF
Možnost zkrátit
a rozšířit o jednu
či více sekcí.
Standartní délka
sekce je 30cm.
Paraván je připevněn
ke stěně.

NOČNÍ STOLEK
JEDNOSTRANÝ

STOLEK S INTEGROVANOU CHLADNIČKOU

STOLEK RETRO
nastavitelná výška
a poloha jídelní desky

ELEGANZA CLASSIC
s výklopnou jídelní deskou nebo bez

SERVÍROVACÍ STOLEK

NÁBYTKOVÉ SESTAVY

STŮL SE STŘEDOVOU
PODPĚRNOU NOHOU

TV SET S VESTAVĚNOU LEDNICÍ

ŠATNÍ SKKŘÍŇ

ZÁSUVNÁ SKŘÍŇ

KUCHYŇSKÁ SESTAVA
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TYPY PODNOŽÍ PRO KANCELÁŘ. SYSTÉM POLYGON

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI

ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

S prodlužující se dobou, kterou trávíme v kancelářích se zároveň zvyšují naše požadavky na její funkčnost, ergonomii a estetickou stránku. Proto se snažíme navrhovat kancelářské interiéry tak, aby byly příjemným prostředím, kde se budete cítit
spokojeně. Naši architekti přistupují ke každému novému projektu nejen s velkým nasazením, ale také se zájmem o konkrétní
prostor a jeho jedinečnost. Nábytek proto interiéru sedne jako “ulitý”. Pro vybavení vašich kanceláří, učeben, školících a zasedacích místností byl speciálně navržen nábytkový systém Progres a Polygon. Progres je variabliní kancelářský a konferenční
systém stolového a uložného nábytku a doplňků, z kterého se dají snadno sestavit libovolná a přestavitelná pracoviště všech
kategorií malých i velkoplošných kancelářských interiérů s různým stupněm vybavenosti. Nejnovější kancelářský systém
Polygon byl navržen profesionálními českými designéry tak, aby korespondoval se současnou architekturou a splňoval nejen
požadavky funkčnosti a odolnosti, ale i estetická kritéria moderního interiéru. Dominantním a také hlavním prvkem celé
nábytkové řady jsou důmyslně řešené hrany, které svou vzájemnou kombinací vytváří úchytová madla. Použité materiály,
kování a vnitřní vybavení nábytku zajišťují vysoký komfort, snadnou ovladatelnost a variabilitu úložných prostorů.
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

OPEN UP

STORM

WEB

LEXTRA

LYRA

THERAPY BODY

TARA

SPRING

KONFERENČNÍ ŽIDLE

LASER

SEANCE ART

WEB

LEXTRA

LYRA

POLYGON

DREAM

TRIBECA

NORD

KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY PRO NÁBYTKOVOU ŘADU POLYGON
STOLOVÉ ODLÁDACÍ PROSTORY A DĚLÍCÍ PŘÍČKY

ÚCHYT NA PC

JEDNACÍ STŮL
120x100x75 140x100x75
160x100x75 180x100x75
200x100x75

PRACOVNÍ STŮL
120x80x75 140x80x75
160x80x75 180x80x75
200x80x75

PROGRES

PRACOVNÍ OBOUSTRANÝ STŮL
120x120x75 140x120x75
160x120x75 180x120x75
200x120x75

PROFIL

PRACOVNÍ STŮL

PRACOVNÍ STŮL

KANCELÁŘSKÉ DOPLŇKY

POJÍZDNÝ KONTEJNER
43x57x63

DĚLÍCÍ PŘÍČKA

PARAVÁNY

DEKORATIVNÍ DESKY

SK EGO

SKO

ŠATNÍ SKŘÍŃ
80x36x180

MINIKUCHYŇKA
DĚLÍCÍ STĚNY

STOLOVÉ KONSTRUKCE

VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ
KONSTRUKCE TM

POJÍZDNÝ KONTEJNER
43x57x63

KUBIRA
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SATNY

Zdravotní a sociální zařízení se primárně přizpůsobují požadavkům pacientů, ale neměl by být opomíjen prostor pro lékaře,
ošetřovatele a veškerý personál. Vybavujeme společné prostory personálu - šatny, úklidové komory, kuchyňky se zázemím
pro personál či denní pokoje pro lékaře. Tyto prostory jsou nezbytným místem pro odpočinek a načerpání nové energie v
průběhu náročné pracovní doby. V současné době jsou lidé vystavovány velkému pracovnímu zatížení, musí se učit novým
technologií, ovládat stále se zdokonalující zařízení a výpočetní techniku, odolávat stresům a navíc tráví na pracovištích
mnohem více času než v minulosti. Je proto nutné zajistit takové podmínky, aby se tyto faktory, které určitě ovlivňují nejen
psychickou stránku, ale i produktivitu každého jedince, eliminovaly nebo úplně odstraňovaly. Jedním ze základních kroků
k vytvoření takového prostředí je vybavení těchto prostorů kvalitním, pohodlným i oku lahodícím nábytkem.
Nábytek pro šatny dodáváme kromě zdravotních zařízení i do škol či administrativních budov. Šatní skříně jsou konstruovány
tak, aby poskytovaly maximální využití vnitřního prostoru pro ukládání oděvu a jiných věcí, zároveň by měly být snadné na
ovládání a bezpečné. Zárukou kvality je i spolehlivé kování od značky Blum a dalších renovovaných evropských výrobců.
ŠATNÍ SKŘÍNĚ NA SOKLU

KUCHYŇKA POLYGON

ŠATNÍ SKŘÍNĚ S LAVICÍ

SKŘÍNĚ SE SNÍŽENOU VÝŠKOU
CILINDRICKÝ
ZÁMEK

ML04S1/sokl MLP

ML12T3

VISACÍ
ZÁMEK

ML12T1/ lavice MLB12

ÚCHYTKY

394025

94128

2403

12442

5428

TREZORY A SEJFY
TREZOR

NÁBYTKOVÝ SEJF MONTREAL
NA ELEKTRONICKÉ ZAMYKÁNÍ

SKŘÍŃKA NA KLÍČE KEYTRONIC

40 LITRŮ

23/10 LITRŮ

20 LITRŮ

ZDRAVOTNÍ MOBILIÁŘ

POLICOVÉ REGÁLY

ŠROUBOVÝ

NÁBYTKOVÝ SEJF SATURN NA KLÍČ

BRABATIA PEDÁLOVÉ

ODPADKOVÉ KOŠE - BRABATIA DOTYKOVÉ
50 LITRŮ

NÁBYTKOVÝ SEJF DIGITEC NA OTISKY PRSTŮ

BEZŠROUBOVÝ

DÁVKOVAČE

12 LITRŮ

7L / 15L

5L / 11L
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REHABILITACE

CENTRÁLNÍ KOUPELNY

Problémem dnešní společnosti je často nedostatek pohybu, který vede nejen k obezitě, ale i dalším zdravotním a psychickým problémům.
Stále menší procento populace vykonává fyzicky náročné povolání a zapomíná se ve volném čase věnovat sportovním aktivitám. Alespoň
minimální fyzická zátěž je pro tělo nezbytná. Pohyb je nejen zdravý pro tělo, ale pomáhá nám odpočinout si od každodenních stresů a
uvolit se. Lidé v každém věku potřebují každodenní protažení a cvičení, proto se tělocvičny stávají nezbytným vybavením domovů pro
seniory a jiné zdravotní a sociální zařízení. Tělocvičny jsou vybaveny rotopedy, podložkami, skákacími míči, atd. Nezbytné jsou úložné prostory pro různé cvičební pomůcky a náčiní. Interiér by měl být podle naší představy barevně atraktivní, prosvětlený a prostorný. Nábytkové
doplňky musí být bezpečně umístěny, aby nebránily při spontánních sportovních výkonech. Během letních období lze aktivity přesunout
do venkovního prostoru. Jako nezdravější pohyb uvádějí odborníci chůzi s hůlkami - nordic walking. Tato aktivita pomáhá odlehčovat
kyčle, klouby, stejně tak pomáhá zapojovat více dýchací systém, mezižeberní svaly, pomáhá s problémy dušností a podobně.
Tělo také potřebuje ozdravné procedury jako jsou různé rehabilitace či masáže, který mohou zkvalitnit náš pohybový aparát, sníží svalovou
únavnost a zlepší paměťové schopnosti. Takové interiéry vybavujeme výškově nastavitelnými a variabilně polohovatelnými lehátky, paravány, atd. Centrální koupelny mohou být dnes vybaveny různými druhy van, koupacími zařízeními a zvedáky, které pomáhají ošetřovatelům
důstojně pečovat o pacienty se sníženou pohyblivostí.
RELAXAČNÍ PYTLE NA SEZENÍ A LEŽENÍ

KŘESLO PRO KARDIAKY

KBLW KŘESLO

KBL KŘESLO

KBLS KŘESLO

IBC KŘESLO

REHABILITAČNÍ LEHÁTKA

SOFTLIN KOMFORT

ANTARES

PARAVÁNY

JORDÁN PLASTIC

JORDÁN EXCLUSIVE

KARAT NOVA TREND

CVIČEBNÍ POMŮCKY

PROPRIOMED - je flexibilní, elastická tyč
kmitová terapie, trénink koordinace a motoriky
zlepšení posturální fce.
posilování ramen, paží, páteře a nohou.

FITBALL

TRAMPOLÍNA

RIBSTOLE - ARJO

REHABILITAČNÍ POMŮCKA - CHŮZE

MASÁŽNÍ JEŽCI

VYBAVENÍ PRO CENTRÁLNÍ KOUPELNY

CONCERTO poskytuje nejúčinnější a nejdůstojnější
metodu pravidelného sprchování nejzávislejších
klientů. Celá procedura je zvládnutelná jednou
pečovatelkou.
ZVEDÁKY

VAKOVÉ

CARENDO-ergonomické multifunkční
hygienické křeslo

STAVĚCÍ A ZVEDACÍ POMŮCKY

CLASSIC LINE tvoří komplet se zvedáky ARJO, které
umožňují jeden snadný cyklus přesunu a eliminují
potřebu ručních přesunů.

RHAPSODY and PRIMO - výškově nastavitelné vany
a zvedáky poskytují kompletní a integrované řešení
pro všechna stadia koupacího cyklu včetně přesunů
a transportu.

MADLA OCHRANNÉ PLÁTY NA ZEĎ A DVEŘE
A) IMITACE DŘEVA - PLÁT C/S
ACROVYN
B) IMITACE DŘEVA - PLÁT C/S
ACROVYN - OCHRANA DVEŘÍ

MAXI TWIN

C)MASIVNÍ DŘEVĚNÉ MADLO
-BUK
SARA Plus
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Kuchyně pro handicapované vznikla ve spolupráci s designérkou Mga. Veronikou Loušovou, která při navrhování kladla důraz
na ergonomii, funkčnost, kvalitu výrobku a jeho estetiku. Hlavním cílem je zpříjemnit a zjednodušit lidem s postižením
každodenní činnosti. Základním prvkem je protvarovaná pracovní deska bez spodních skříněk umožňující dobrý podjezd
vozíku. Rohová deska je dostatečně hluboká pro praktické pracovní místo a protvarovaná do kruhu. To umožňuje vozíčkáři
točení na vozíku a při otočení vozíku od rohové desky ke dřezu nebo plotýnce se do tvaru desky dobře najíždí
šikmo. Skládací systém jednotlivých skříněk umožňuje mnoho variant. Půdorysný základ korpusů je čtverec. Proto lze korpusy natáčet čelem nejen běžně dopředu, ale i do boku, podle toho, jak se budou lépe vyndávat vozíčkáři předměty. Jedním
z dílů je výjezdná pomocná deska. Ta je obvykle vsunuta mezi korpusy v úrovni pracovní desky. Lze ji použít pro práci i odkládání předmětů. Pokud je v korpusu umístěna trouba, pomocná deska se vysunuje do boku.Všechny police v korpusech jsou
výjezdné. Program klade důraz na kontinuitu posunu předmětů po pracovní desce, což je důležité hlavně v kuchyni. Místo
horních skříněk jsou použity otočné karusely a drátěný program.
KUCHYŇSKÁ LINKA - CHEF MATE

Rámová konstrukce umožňující výškové stavění
Připevnění konstrukce do nosné zdi nebo stropu a příčky
Pracovní deska výškově stavitelná včetně všech na ní
umístěných komponentů v rozmezí 65–95 cm
Šířka: 160, 180 nebo 200 cm
max. výška: 222 cm
min. výška: 192 cm
hloubka včetně mechanizmu: 71 cm

POHYB HORNÍCH SKŘÍNĚK VZHŮRU A DOLŮ
SOUČASNĚ S PRACOVNÍ DESKOU

ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER JE POSUVNÝ
OD KRAJE LINKY AŽ PO DŘEZ

Novinkou v našich produktech je vybavení pro dětská
oddělení nemocnic, ordinací či porodnic. Jsou to například přebalovací pulty pro novorozence a batolata, která
mohou být buď nástěnná, či pevná s úložným prostorem.
Dále jsou to dětské vaničky, zabudované do nábytkových
systémů či postýlky pro novorozence.
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ÁTRIUM
ZAHRADA S MOBILIÁREM

Příroda je přirozeným prostředím člověka, které po celý život vyhledáváme a trávíme zde svůj volný čas, abychom se zregenerovali a načerpali energii. Pacienti různých zdravotních a sociálních zařízení jsou často osoby s omezenými možnostmi pohybu. Proto by neměl být opomíjen snadno dostupný venkovní prostor, kde bude pacient na čerstvém vzduchu. Architekti by
měli při navrhování stavby dbát na dostatek balkónu, otevřených atrií, dvorků, střešní zahrady atd. K budovám by měl náležet
také pozemek s parkem či zahradou, která umožňuje pacientům jak procházky, tak možnost posezení na lavičce či v altánech.
Pro tyto prostory máme širokou nabídku zahradního nábytku, laviček a různých doplňků. Lze vybírat z pestré nabídky zahradního nábytku z různých materiálů - dřevo, kov, přírodní a umělý ratan, atd. Zároveň bychom rádi reagovali na nový trend,
který k nám přišel z rozvinutšjších evropských zemí - budování veřejných zahrádek. Je dokázané, že kombinace čerstvého
vzduchu, pohybu a oblíbené činnosti přispívají k duševní vyrovnanosti člověka, která vzhledem k současným neduhům, které
vyplývají z uspěchanosti doby a nadlidských požadavků na člověka, je velmi důležitá. I pro tyto účely vám poskytneme rady
a pomůžeme vám s realizací. Disponuje-li areál objektu velkou plochou, může být vítaným konceptem pro aktivnější klienty,
stezky pro oblíbenou aktivitu nazývanou nordic walking - chůzi s hůlkami.
ZAHRADNÍ ŽIDLE A KŘESLA / DŘEVO/PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ RATAN / KOV / TEXTÍLIE

ŽIDLO STOHOVATELNÉ
AVANT

ŽIDLE STOHOVATELNÉ
AVANT ZLATÝ

KŘESLO MOCCA CREAM

MALADIVES

LAVICE KARRI TŘÍMÍSTNÁ

DŘEVENÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK A DOPLŇKY

KRUHOVÁ LAVICE WOBUM

STŮL PIKNIKOVÝ WOBUM
ZAHRADNÍ ŽIDLE

LEHÁTKO NEREZ TEAK

HLINÍKOVÝ SLUNEČNÍK

KŘESLA

AVANES SITIO

PRADOS SITIO

ZAHRADNÍ ŽIDLE

FINE

GOYA

NINIX

TABURETY

CROMA DEMISSA

PRINCES

VINCI

VINCI ELASTIKA

DOUBLE KŘESLA

PRADO SELLA

NINIX SELLA

VERONA SELLA

VINCI SELLA

NOELLA
BAROVÉ ŽIDLE

BELLA DOUBLE

SIERRA DOUBLE

BELLA AERIA ŽIDLE

ZAHRADNÍ STOLY - RŮZNÉ ROZMĚRY

SOLID ETHMOS

LAXO WERZALI

NINIX SILVA

SANRE SILVA

SOLID ETHMOS ELIPSA

PLASTOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ROSSA

GIO

PARISIENNE

ZEBRA

STEREO

COKKA

MISS

Lázně jsou místem, kam se jezdíme léčit, regenerovat se a
odpočívat. Zabýváme se komplexním zařizováním těchto
interiérů. Hlavními aspekty, nad kterými se při navrhování
zamýšlíme je estetická a vizuální kvalita interiérů,
funkčnost a zejména pohodlnost pro návštěvníky
lázní. Lázně dnes nemají jen ozdravnou funkci pro tělo,
ale mnoho lidí tato místa vyhledává, aby zde strávili
svou dovolenou a odpočinuli si po stránce psychické.
To nás motivuje navrhovat příjemné a atraktivní interiéry, zajímavě barevně řešené, které budou pro hosti
výjimečným zážitkem.

VYBAVENÍ POKOJŮ LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI

ADD:
PROFIL NÁBYTEK A.S.
HRADSKÁ 280
396 01 HUMPOLEC
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL:
00420 565 300 111
FAX:
00420 565 300 112
NET:
WWW.PROFIL-NABYTEK.CZ
E-MAIL:
INFO@PROFIL-NABYTEK.CZ
GPS : 44°32’ 30.19’‘N
15°21’ 41.62’‘E

ADD:
PROFIL NÁBYTOK S.R.O.
STARÁ PRIEVOZSKÁ 2
821 09 BRATISLAVA
SLOVENSKO
TEL:
00421 905 825 240
FAX:
00420 565 300 112
NET:
WWW.PROFIL-NABYTOK.SK
E-MAIL:
INFO@PROFIL-NABYTOK.SK

