
 

 

Cennik wózków do urządzeń medycznych Makromed (Polska) 

Wysokiej jakości, wygodny w użytkowaniu wózek, produkowany przez renomowanego 

producenta unitów stomatologicznych. Podstawa wózka lakierowana bądź z blachy ryflowanej 

(do wyboru); cztery kółka, w tym dwa przednie samohamowne; kolumna do mocowania 

stolików i tacek za pomocą uchwytów oraz łatwa regulacja wysokości przy użyciu „motylka”. 

 

 Wymiary 

 

Przeznaczenie Waga 
Cena 

Wózek do urządzeń 

medycznych 

1 półka 

Wysokość 100 cm  

Podstawa 40 na 45 cm 

Półka sz. 33 na gł. 25 cm 

Na urządzenia medyczne  

typu Surgic Pro lub Variosurg 
12,5 kg  1 900 PLN 

Wózek z jednym dużym stolikiem pod urządzenia typu Surgic Pro lub Variosurg.  

Stolik wyposażony w wygodną rączkę. 

Wózek do urządzeń 

medycznych 

2 półki 

Wysokość 100 cm  

Podstawa 40 na 45 cm 

Półka sz. 43 na gł. 24 cm 

Półka sz. 33 na gł. 25 cm  

Na urządzenia medyczne  

typu Surgic Pro oraz Variosurg 
14,5 kg 2 800 PLN 

Dwa duże stoliki pod urządzenia typu Surgic Pro oraz Variosurg – np. w sytuacji 

stawiania ich obu połączonych przez kabel link. Jeden ze stolików z wygodną rączką. 

Wózek do urządzeń 

medycznych 

1 półka 

Wysokość 100 cm  

Podstawa 40 na 45 cm 

Półka sz. 26 na gł. 30 cm  

Na urządzenia medyczne  

typu Varios Combi Pro 
12,5 kg 1 900 PLN 

Wózek z jednym dużym stolikiem pod urządzenia typu Varios Combi Pro.  

Stolik wyposażony w wygodną rączkę. 

Tacka  Sz. 30 na gł. 25 cm  Tacka na drobny sprzęt  2,5 kg 750 PLN 

Koszyk Sz. 30 na gł. 25 cm Koszyk na wyposażenie 2,5 kg 750 PLN 

Pokrowiec 
Wykonany z tapicerki używanej do produkcji foteli stomatologicznych, 

dostępny w wielu kolorach, dopasowany do wymiarów wózka. 
450 PLN  

 

Data wydania: 1 września 2022r. 

 

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź | 

 
Warunki dostawy i płatności: 
• Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
• Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej. 
• Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem. 
• Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
• Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika. 
• Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut. 
• Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku. 


