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PIEDĀVĀJUMS 

Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'GO301 (Naggura, Spānija) 

 

 
Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums divdaļīgajai kušetei;  

• Izmērs: 196x68cm; 

• Augstuma regulācija: 47-85cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai; 

• 2 riteņi pārvietošanai; 

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz +65°; 

• Maksimālā celtspēja 200kg; 

• Iespējams: apsildāmas virsmas opcija, papīra ruļļa turētājs; 

• Krāsa: balta vai pelēka. 

N'GO301 cena bez PVN – 1690.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'GO301 cena bez PVN – 1183.00 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 
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Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'RUN301 (Naggura, Spānija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums divdaļīgajai kušetei;  

• Izmērs: 196x68cm; 

• Augstuma regulācija: 54-95cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses; 

• Ļoti stabila kušete, svars: 107kg; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Polsterējuma izturība pret nodilumu >300 000 ciklu; 

• Pārvalkam aizsardzība: antimikrobiāla, pretsēnīšu aizsardzība, antibakteriālā 

aizsardzība; 

• Pārvalkam UV izturība 1000 stundas (Blue Wool Scale);  

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai; 

• Galvgalī rokturi klienta komfortam – regulējams; 

• 4 izlaižami riteņi, ērtākai pārvietošanai; 

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz +70°; 

• Mitruma pretestība IPX6; 

• Maksimālā celtspēja 250kg; 

• Kvalitātes zīmes: Linak© motors; Stabilus© gāzes cilindri; Spradling© vinila 

pārklājums; 

• Krāsa: balta vai pelēka, 

• Iespējams: apsildāmas virsmas opcija, papīra ruļļa turētājs. 

N'RUN301cena bez PVN – 1960.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'RUN301 cena bez PVN – 1372.00 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 
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Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'GO303 (Naggura, Spānija) 

 

 
Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums divdaļīgajai kušetei;  

• Izmērs: 196x55(80)cm; 

• Augstuma regulācija: 48-85cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai; 

• 2 riteņi pārvietošanai; 

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz -45° līdz +30°; 

• Paceļami un nolaižami sānu balsti 

• Maksimālā celtspēja 200kg; 

• Iespējams: apsildāmas virsmas opcija, papīra ruļļa turētājs; 

• Krāsa: pelēka. 

N'GO303 cena bez PVN – 1750.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'GO303 cena bez PVN – 1225.00 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 
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Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'RUN308 (Naggura, Spānija) 

 

Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums divdaļīgai kušetei;  

• Izmērs: 196x68cm; 

• Augstuma regulācija: 55-95cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses;  

• Ļoti stabila kušete, svars: 107kg; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Polsterējuma izturība pret nodilumu >300 000 ciklu; 

• Pārvalkam aizsardzība: antimikrobiāla, pretsēnīšu aizsardzība, antibakteriālā 

aizsardzība; 

• Pārvalkam UV izturība 1000 stundas (Blue Wool Scale);  

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai; 

• Galvgalī rokturi klienta komfortam – regulējams;  

• 4 izlaižami riteņi, ērtākai pārvietošanai;  

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru no -45° līdz +30°; 

• Mitruma pretestība IPX6; 

• Maksimālā celtspēja 250kg; 

• Kvalitātes zīmes: Linak© motors; Stabilus© gāzes cilindri; Spradling© vinila 

pārklājums; 

• Krāsa: pelēka, 

• Iespējams: apsildāmas virsmas opcija, papīra ruļļa turētājs, sānos nolaižami roku 

balsti. 

N'RUN308cena bez PVN – 2100.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'RUN308 cena bez PVN – 1470.00 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 
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Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'GO304 (Naggura, Spānija) 

 

 
Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums divdaļīgajai kušetei;  

• Izmērs: 196x68cm; 

• Augstuma regulācija: 47-85cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai; 

• 2 riteņi pārvietošanai; 

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru līdz -78° līdz +43°; 

• Muguras daļa ar gāzes cilindru +87°; 

• Paceļami un nolaižami sānu balsti 

• Maksimālā celtspēja 200kg; 

• Iespējams: apsildāmas virsmas opcija, papīra ruļļa turētājs; 

• Krāsa: pelēka. 

N'GO304 cena bez PVN – 1785.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'GO304 cena bez PVN – 1249.50 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 
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Funkcionālā kušete ar elektrisku regulāciju N'RUN304 (Naggura, Spānija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksturojums: 

• Elektriski regulējams augstums trīsdaļīgai kušetei; 

• Elektriski regulējama vidus sekcija; 

• Izmērs: 196x68cm; 

• Augstuma regulācija: 54-95cm; 

• Augstuma regulācija ar kājas slēdzi, kas izvietots visapkārt kušetei, kas atvieglo 

regulāciju no jebkuras puses;  

• Ļoti stabila kušete, svars: 107kg; 

• Ar ērtu polsterējumu 5cm (blīvums 40 g/cm³); 

• Polsterējuma izturība pret nodilumu >300 000 ciklu;  

• Pārvalkam aizsardzība: antimikrobiāla, pretsēnīšu aizsardzība, antibakteriālā 

aizsardzība; Pārvalkam UV izturība 1000 stundas (Blue Wool Scale); 

• Galvgalī caurums elpošanai un ērtākai gulēšanai;  

• Galvgalī rokturi klienta komfortam – regulējams;  

• 4 izlaižami riteņi, ērtākai pārvietošanai;  

• Galvgalis regulējams ar gāzes cilindru no -45° līdz +30°; 

• Kājgaļa regulācija regulējams ar gāzes cilindru +80°; 

• Trendelburg pozīcija līdz 26°; 

• Mitruma pretestība IPX6; 

• Maksimālā celtspēja 250kg; 

• Kvalitātes zīmes: Linak© motors; Stabilus© gāzes cilindri; Spradling© vinila 

pārklājums; 

• Krāsa: pelēka. 

N'RUN304cena bez PVN – 2300.00 EUR 

Ar 30% atlaidi N'RUN304 cena bez PVN – 1610.00 EUR – pasūtījums jāveic līdz 30.11.2019. 


