
W celu uzyskania szczegó!owych informacji prosimy o kontakt:
Telefon: +48-61-879-88-66
e-mail: info@hammerlit.pl

Internet: www.hammerlit.pl
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Prowadnice teleskopowe ............................................ 143
Przebieralnie .........................................................179-180
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Sprz´t jezdny na oddzia!y chirurgiczne ....................... 104
Stela˝e jezdne haliroll® .................................................. 68
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System rega!ów SEAL ................................................... 126
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Produkt ............................................................Strona
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System szaf haliONE ............................................... 145-157
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Wieszaki i rega!y na obuwie ................................... 175-177
Worki do transportu prania WICKELSACK® ..................... 6-8
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Wózek pod notebook .......................................................38
Wózki do papieru / kontenerów .....................................103
Wózki dokumentacyjne.....................................................41
Wózki hakowe ............................................................ 96-97
Wózki modu!owe otwarte ..............................................144
Wózki na instrumenty .......................................................40
Wózki na narz´dzia i instrumenty ...................................167
Wózki organizacyjne ................................................... 39-40
Wózki organizacyjne i zabiegowe (POW) .................... 34-44
Wózki organizacyjne, modu!owe ......................................44
Wózki reanimacyjne LifeLine ....................................... 49-51
Wózki systemowe MetroFlex ...................................... 52-53
Wózki szafowe Combi, ALUMINIUM ................................86
Wózki szafowe lakierowane proszkowo ..................... 93-94
Wózki szafowe modu!owe, ALUMINIUM-STAL .................84
Wózki szafowe, ALUMINIUM ............................................86
Wózki szafowe, ALUMINIUM- STAL ............................ 84-85
Wózki szafowe, STAL NIERDZEWNA ........................... 87-89
Wózki transportowe .........................................................83
Wózki transportowe ............................................... 168-170
Wózki wielopoziomowe .............................................. 18-27
Wózki wielopoziomowe i zabiegowe- akcesoria ......... 45-48 
Wózki wielopoziomowe z mo˝liwo´cià !àczenia ......... 22-25
Wózki wielozadaniowe ............................................... 28-29
Wózki wielozadaniowe ........................................... 115-116
Wózki z wanienkà na pranie .............................................76
Wózki zabiegowe ........................................................ 42-43
Zamkni´te kub!y na odpady ....................................... 58-59
Zamkni´te zbieracze surowców wtórnych ................. 64-66
Zbieracze odpadów .................................................... 54-55
Zbieracze odpadów Clappy ........................................ 56-57
Zbieracze prania .......................................................... 12-13
Zbieracze prania z mechanizmem t!umienia ha!asu .........15
Zbieracze prania z mozliwo´cià !àczenia ..........................26
Zbieracze surowców wtórnych halinorm® .................. 69-70
Zbieracze surowców wtórnych haliplus ...................... 73-74
Zbieracze surowców wtórnych haliwert ...........................75
Zbieracze surowców wtórnych Straubing Plus ........... 71-72
Zbieracze uniwersalne ......................................................14

Dane techniczne mogà ulec zmianom. 
Przy sk!adaniu zamówienia prosimy o sprawdzenie zgodnoÊci z opisem.
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Katalog produktów 2006-2007

Witamy w Hammerlit!

Z przyjemno"ci# oddajemy w Pa'stwa r%ce nowy katalog produktów Hammerlit. Starali"my si% przybli!y( Pa'stwu
mniej znane produkty firmy, charakteryzuj#ce si% jednak uznan$ jako%ci$.

Tak!e w tym roku rozszerzyli"my program wózków zabiegowych
i organizacyjnych.
Wózek pod notebook z chowan# powierzchni# robocz# jest
odpowiedzi# na ci#gle zmieniaj#ce si% wymagania zwi#zane
z dokumentacj# medyczn#.
Rozwin%li"my równie! gam% sprz%tu przeznaczonego na oddzia"y
chirurgiczne.

Wózki transportowe ze STALI NIERDZEWNEJ
zosta$y udoskonalone przez wprowadzenie
pionowych uchwytów. Zintegrowane z drzwiami
uchwyty na ca$ej wysoko"ci wózka umo!lwiaj#
bezpieczne i ergonomiczne prowadzenie wózka.

Wiele nowo"ci pojawi$o si% tak!e w dziale
systemu modu"owego. W zakresie
systemu szaf wprowadzili%my w"asn$
mark! haliONE. Dzi%ki temu równie! w
tej dziedzinie mogli"my  wykorzysta( nasze
wieloletnie do"wiadczenie, aby
zaoferowa( wysokiej jako"ci produkty
dopasowane do Pa'stwa potrzeb.

Mamy nadziej%, !e w nowym katalogu znajd# Pa'stwo produkty spe$niaj#ce Pa'stwa wymagania i oczekiwania.

Z powa!aniem,

Dr in!. Markus Connemann
Prezes
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System transportu bielizny
Transport prania z $ó!ka chorego do pralni
powinien odbywa( si% z zachowaniem
szczególnych wymogów higieny. Tylko w ten
sposób mo!na unikn#( rozprzestrzeniania si%
bakterii. W zwi$zku z tym pranie powinno
by& transportowane  w workach, które po
nape"nieniu w!druj$ bezpo%rednio do
maszyny pior$cej, bez uprzedniego
wypró'niania.

Worek do transportu prania WICKELSACK®

firmy Hammerlit spe$nia te wymagania. Worek
otwiera si% samoczynnie w maszynie pior#cej i
uwalnia zawarto"( w ci#gu pierwszych sekund
procesu prania. To samoczynne wypró!nianie
worka funkcjonuje we wszystkich typach
maszyn pior#cych.

Worki przechodz# proces prania razem
z bielizn#, nie powoduj#c dodatkowych
kosztów, a nast%pnie czyste i zdezynfekowane
mog# wróci( na oddzia$ szpitalny.

System transportu bielizny Hammerlit
nieustannie dopasowuje si! do nowych
wymaga# podyktowanych przez praktyk!
specjalistów z tej dziedziny. W naszej ofercie
znajdziecie Pa'stwo szerok# gam% sprz%tu do
transportu prania i czystej bielizny. Ponad 10 000
szpitali, domów opieki i podobnych instytucji w
Europie i poza ni# ka!dego dnia stosuje system
transportu HAMMERLIT. Jest to najlepszym
potwierdzeniem wydajno"ci tego systemu.

Sprz%t do zbierania prania jest dost%pny
w ró!norodnych wersjach i rozmiarach. Dzi%ki
wózkowi wielopoziomowemu wymiana
bielizny po"cielowej mo!e si% odbywa(
bezpo"rednio na miejscu poniewa! wózek ten
stanowi po$#czenie zbieracza prania i wózka na
czyst# bielizn%. Ten system zwi!ksza
wydajno%& pracy, przy zachowaniu
wszelkich wymogów higieny.

Zbieracze prania i wózki wielopoziomowe s#
wyposa!one w obr%cze do worków.
Stworzona przez Hammerlit obr%cz HR 2000
umo!liwia szybkie i proste umocowanie worka
WICKELSACK na zbieraczu.
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Wykres 2Wykres 1

Zu!ycie
materia$owe
worków na
pranie w ci#gu
10 lat w szpitalu
z 800 $ó!kami

$%&'()")*+,-%./#'(0

12345!6734
®
8,(%&+-

9:".#*-%(;,(,./9*#":<,/,=>>

?'@-"A*

9%,,B,,,:"#"CD,,,-%./#;

.E,&'()+F,,)".#G9)*+

WICKELSACK®

9&/;)%.*,%./C/GH)%IC*

Wickelsack®

W
ore

k 
pla

sti
ko

w
y

Wickelsack® Worki plastikowe

Od ponad 40 lat worek do transportu prania
WICKELSACK® umo!liwia najprostszy sposób
transportu prania z $ó!ka chorego do maszyny
pior#cej. Worek posiada gwarancj" 1000-
krotnego prania, jest wi%c ekonomiczny w
u!yciu i przyjazny dla !rodowiska, przez co
zosta$ wyró!niony niemieckim certyfikatem
ochrony "rodowiska.

Wykresy 1 i 2 obrazuj# wydajno%& worka do transportu prania WICKELSACK® w porównaniu
z workami plastikowymi.

bia"y z paskami

pe"nobarwny

 z pionowym
pasem

 bia"y
z podwójnymi

paskami

pe"nobarwny
z podwójnymi

paskami

bia"y w paski

Worki do transportu prania s# dost%pne w nastepuj#cych wersjach:

Polylit® CM
Tkanina poliestrowa najwy!szej jako"ci potwierdzonej wieloletni# praktyk#

Kodel® 211

Tkanina wykonana z tego w$ókna poddana zosta$a testowi wytrzyma$o"ci
przeprowadzonemu przez stacj% badawcz# Stowarzyszenia Pracowników S$u!by
Zdrowia i Opieki Spo$ecznej. Opinia ta bazuje na ponad 25 latach praktyki szpitalnej.

)rednica wype$nionego worka wynosi oko$o 40 cm.
Na !yczenie wykonujemy równie! worki w innych rozmiarach, aby sprosta( Pa'stwa
indywidualnym potrzebom.

pe"nobarwny
z wszytym tekstem

w innym kolorze

w paski
z wszytym tekstem

Poliester
Atrakcyjna cenowo opcja, materia$y sprawdzonej jako"ci.

Dostarczamy tak!e  worki do transportu prania WICKELSACK® przeznaczone do transportu
szczególnie mokrego prania.
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Tkanina: 100% Poliester  Pojemno"(   niebieski  czerwony   zielony      'ó"ty     br$zowy     szary     bia"y     Symbol

bia$y z 2 paskami 12 kg SM 12K

pe$nobarwny z 2 paskami 12 kg SFM 12K

bia$y z 2 paskami 15 kg*

pe$nobarwny z 2 paskami 15 kg*

bia$y z 2 podwójnymi paskami 12 kg SM 124K

pe$nobarwny z 2 podwójnymi paskami 12 kg SFM 124K

bia$y z pionowym pasem  8 kg

bia$y z pionowym pasem 12 kg

Worki do transportu prania WICKELSACK®

Przy sk$adaniu zamówienia prosimy poda( symbol i kolor, np. SM 12K niebieski.

Worki do transportu prania WICKELSACK®:  SM, SFM i ASM s# standardowo wyposa!one w dwie
"atwe w u'yciu przetyczki, po wewn%trznej i zewn%trzej stronie, dzi%ki czemu nie ma potrzeby
wywijania worka na praw# stron% po praniu. Aby utrzyma( koszty na niskim poziomie, plastikowa
cz%"( przetyczki dost%pna jest jedynie w kolorze czerwonym. Wszystkie worki posiadaj# otwór
umo!liwiaj#cy zastosowanie równie! innych zamkni%(.

Worki do transportu prania WICKELSACK® z wszytym tekstem
dost%pne s# przy zamówieniu minimum 50 sztuk z danego koloru, po
atrakcyjnej cenie. Tekst umieszczony jest na dodatkowym pasie
o szeroko"ci ok. 50 mm, na "rodku worka. Oprócz liter mo!liwe jest tak!e
wszycie znaków, np. logo firmy. Ze wzgl%du na to, !e worki te wykonywane
s# na specjalne zamówienie mog# wyst#pi( niewielkie ró!nice w ilo"ci.

Prosimy skontaktowa& si! z przedstawicielem Hammerlit.

*Worki do transportu prania WICKELSACK® o pojemno"ci 15 kg posiadaj# okr#g$e dno.

Tkanina: Polylit® CM Pojemno"(   niebieski  czerwony   zielony      'ó"ty     br$zowy     szary     bia"y     Symbol

bia$y z 2 paskami 12 kg SP 12

pe$nobarwny z 2 paskami 12 kg SFP 12

bia$y z 2 paskami 15 kg* SP 15

pe$nobarwny z 2 paskami 15 kg* SFP 15

Tkanina: Kodel® 211 Pojemno"(   niebieski  czerwony   zielony      'ó"ty     br$zowy     szary     bia"y     Symbol

bia$y z 2 paskami 12 kg S 12

pe$nobarwny z 2 paskami 12 kg SF 12

bia$y z 2 paskami 15 kg* S 15

pe$nobarwny z 2 paskami 15 kg* SF 15

SM 15K

SFM 15K

ASM 8K

ASM 12K
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Worki na pranie, przetyczki

Firma Hammerlit stworzy$a wiele ró!nych zamkni%( mocowanych do worków przez specjalny otwór. Od
lat stosowana jest równie! przetyczka gumowa.

Symbol KW + kolor

haliloc

...przymocowana do
worka za pomoc#
guzika. Kolory
guzików: niebieski,
czerwony, zielony,
!ó$ty, bia$y.

...w 7 kolorach.
Wypustki na obu
stronach gwarantuj#
silne umocowanie.
Kolory: czerwony,
!ó$ty, zielony,
niebieski, br#zowy,
czarny, bia$y.

Przetyczka gumowa

Zamkni%te worki do transportu prania s# standardowo zaopatrzone w uchwyt do powieszenia i sznurek do zamkni!cia.
Inne zamkni%cia dost%pne na !yczenie. Dost%pne równie! z wszytym tekstem.

Worki do transportu prania z oznakowaniem
dost%pne s# dzi%ki naszemu systemowi halitext. Za pomoc# szablonu nanosi si% tekst lub
symbol na tkanin%. Szablony nadaj# si% do wielokrotnego u!ytku. Utworzone w ten sposób
oznakowanie jest odporne na gotowanie. Dost%pne kolory: czerwony, zielony, !ó$ty,
niebieski.

Tkanina: 100% Poliester Pojemno"( niebieski  czerwony    zielony      'ó"ty  br$zowy     szary   bia"y         Symbol

bia$y z 2 paskami 12 kg GSM 12ZK

pe$nobarwny z 2 paskami 12 kg GSFM  12ZK

bia$y z 2 paskami 15 kg* GSM 15ZK

pe$nobarwny z 2 paskami 15 kg* GSFM 15ZK

Symbol KH + kolor

Symbol KTH + kolor

...sprzedana w milio-
nach sztuk. Przymoco-
wana do worka,
zawsze gotowa do
u!ycia. Kolory:
czerwony, !ó$ty,
zielony, niebieski,
br#zowy, bia$y.

Przetyczka KH

...przymocowana do
worka za pomoc#
guzika. Kolory:
niebieski, czerwony,
!ó$ty, zielony, bia$y.

Przetyczka Combi

Przetyczki

*Worki do transportu prania WICKELSACK® o pojemno"ci 15 kg posiadaj# okr#g$e dno.

Tkanina: 100% Poliester Pojemno"( niebieski czerwony    zielony      'ó"ty br$zowy     szary  bia"y         Symbol

pe$nobarwny z paskiem  6 kg GSFM 6ZK

bia$y z paskiem 6 kg GSM 6ZK

Worek na bielizn! osobist$ pacjenta
Worek ze sznurkiem i uchwytem do powieszenia.
Pojemno"(: 6 kg, wymiary: 500 * 700 mm, tkanina: 100% Poliester.

Symbol KNU + kolor
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Torba na czyst$ bielizn! 100% Poliester
Wymiary: 400 * 400 * 400 mm
Pojemno"(: ok. 65 litrów
&adowno"(: ok. 15-20 kg
Waga w$asna: 550 g
Kolory: czerwony, !ó$ty, zielony, niebieski, br#zowy

Uchwyty: 2 uchwyty z tworzywa
Symbol     WTM 21 + kolor

Stela' jezdny, dla $atwiejszego
$adowania torby
Materia$: rama ze STALI NIERDZEWNEJ

z blatem z p$yty laminowanej
Waga: 8 kg
Kó$ka: 4 kó$ka obrotowe (2 z blokad#),

oprawa ocynkowana, � 75 mm
Symbol ST 16

Etykieta, z ASTRALONU
Wymiary: 75 * 135 mm
Kolory: czerwony, !ó$ty, zielony,

niebieski, czarny, bia$y
Grawer: do wyboru, maksymalnie 12

znaków w linii
Symbol SI + kolor

kiesze' na
etykiet%

stela! jezdny

Siatki na pranie, torby na czyst# bielizn"

Transport czystej bielizny z pralni do miejsca przeznaczenia powinien
si% odbywa( ze spe$nieniem surowych wymogów dotycz#cych higieny.

Bezpiecznym i praktycznym rozwi#zaniem jest torba  na czyst$ bielizn!.

Torba zamykana jest przy u!yciu klap, sk$adanych jedna na drug#. +adne
dodatkowe zamkni%cia nie s# konieczne.

Torba na czyst$ bielizn!

Siatki na pranie

Wymiary (mm)     Kolory (kod koloru)      Symbol
 standard z zamkiem b$yskawicznym

400 x 600
bia$y  WN 4060 WN 460RG

zielony(1), niebieski(2), czerwony(3), !ó$ty(4), br#zowy(5)  WNF 4060 + kolor WN 46 kod koloru RG

600 x 900
bia$y  WN 6090 WN 690RG

zielony(1), niebieski(2), czerwony(3), !ó$ty(4), br#zowy(5)  WNF 6090 + kolor WN 69 kod koloru RG

800 x 1300
bia$y  WN 8013 WN 810RG

zielony(1), niebieski(2), czerwony(3), !ó$ty(4), br#zowy(5)  WNF 8013 + kolor WN 81 kod koloru RG

Wysoka jako"(, nie trac# barwy,
odporne na gotowanie. 100%
Poliester. WNF 6090 nadaje si%
równie! do sortowania
surowców wtórnych.
Dla osi#gni%cia optymalnego
rezultatu prania siatki nie
powinny by( nape$niane bardziej
ni! w 40%.

Symbol  DNA + kolor

Przetyczka do siatek
Sprawdzony od lat system.
Przetyczka mocowana jest do
worka i nie mo!e si% zgubi(.
Kolory: czerwony, 'ó"ty,
zielony, niebieski, br$zowy
i bia"y.

Siatki na pranie z zamkiem
b"yskawicznym
nie wymagaj# !adnych
dodatkowych zamkni%( dzi%ki
wszytemu zamkowi. Pojemno"(
zwi%ksza si% o oko$o 30% w
porównaniu ze standardowymi
siatkami.

Inne wymiary i wyko#czenia dost!pne na 'yczenie.

dost!pne tak'e z
indywidualnym znakowaniem

dost!pne tak'e z guzikiem
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Pokrycia ochronne na $ó%ko halihaube

Materia$: 100% Poliester, nadaje si% do
gotowania, nie wymaga prasowania

Tkanina: 220 g / m2

Kolor: bia$y
Waga: 1,4 kg
Wymiary: pasuje do $ó!ek: 200 * 90 cm

Symbol BSH 210

ze szczelin# na mechanizm pochylania

Symbol BSH 211

Materia$: 100% Poliester,  nadaje si% do
gotowania, nie wymaga prasowania

Tkanina: 220 g / m2

Kolor: bia$y
Waga: 1,1 kg
Wymiary: pasuje do $ó!ek: 200 * 90 cm

Symbol BSH 200

ze szczelin# na mechanizm pochylania

Symbol BSH 201

Pokrycia ochronne s# dost%pne tak!e w innych rozmiarach. Oferujemy równie! pokrycia ochronne na inne sprz!ty.

Pokrycia ochronne dost%pne s# do wszystkich rega$ów, rega$ów sortuj#cych oraz innych sprz%tów. Dost%pne równie! w kolorach,
w wersji wodoodpornej i z indywidualnym znakowaniem (por. str. 32).

Inne pokrycia ochronne

Pokrycie ochronne na rega" sortuj$cy,  z 2 zamkami
b"yskawicznymi

Pokrycie na Combicar z zamkni!ciem
na tasiemk!

Wezg"owie i nogi s$ ca"kowicie przykryte

Wezg"owie i nogi przykryte tylko po wewn!trznej stronie
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RS 7008

Sortuj#cy zbieracz prania

jednocz%"ciowa
pokrywa

Sortuj$cy zbieracz prania
Szeroko"(: 1403 mm
G$%boko"(: 553 mm
Wysoko"( (pokrywa otwarta): 1210 mm
Wysoko"( (pokrywa zamkni%ta): 940 mm
Waga: 25 kg
Kó$ka: 4 kó$ka obrotowe z szarym

ogumieniem, � 75 mm
Oprawa kó$ek: ocynkowana i pokryta

warstw# chromu
Rama: STAL NIERDZEWNA, � 22 mm,

solidnie spawana
Pokrywa: ABS
Zderzaki: w formie kr#!ka, � 75 mm

Symbol W 560 DL

Bielizna i inne osobiste pranie w domach opieki i szpitalach powinny by(
sortowane w ró!ne, oznakowane worki w zale!no"ci od temperatury
prania. Dzi%ki temu kontakt z brudn# bielizn# nast%puje tylko jeden raz.

Wózek czyszcz#cy
Konstrukcja tego wózka jest w ca$o"ci wykonana ze stali nierdzewnej, solidnie spawana dla zapewnienia d$ugotrwa$ej
wytrzyma$o"ci i stabilno"ci. Wózki wyposa!one s# w 4 kó$ka o "rednicy 100 mm w oprawie ocynkowanej i pokrytej warstw#
chromu, z obr%czami z tworzywa.

Stworzona przez firm% Hammerlit obr%cz do worków o pojemno"ci od 70 do 120 litrów zapewnia porz#dne umocowanie
worka. Na bocznej stronie wózka znajduj# si% uchwyty na r%czniki oraz dodatkowy uchwyt na szczotki.

Wózki wyposa!one s# w wy!ymark% mop oraz dwa wiadra o pojemno"ci 18 litrów w kolorze czerwonym i niebieskim.

Symbol RS 7007

Wysoko%&: 1040 mm
Szeroko%&: 1170 mm
G"!boko%&: 455 mm
Waga: 16 kg

Wysoko%&: 1040 mm
Szeroko%&: 1170 mm
G"!boko%&: 455 mm
Waga: 16,5 kg

Symbol RS 7008

z dodatkowym kub"em
o pojemno%ci 5 litrów
i stojakiem na papier
toaletowy

Akcesoria:
Zderzak do pokrywy

Symbol                                     SG 560


