
 

 

 
 
 

https://amed.ua/ 
 

 
 

Шановні партнери! 
Комерційна пропозиція на поставку медичних меблів ТМ «Амед»: 

 
№ Найменування Кіл-ть Од. Вигляд Ціна з 

ПДВ 
Сума з 
ПДВ 

1 

КС1.100 Ліжко медичне  28 шт. 

 

9 227,70 258 375,60 

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та 
круглих труб,  пофарбованих епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - 
металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. 
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. 
Варіант виконання - односекційне, стаціонарне. 
Ліжко комплектується:  
• з'ємними панелями біля голови та підніжжя; 
• обмежувачами матраца. 
Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з 
стальної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 
16 мм бежевого кольору. 
Висота ліжка без матраца 470 мм. 
Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним 
штативом для тривалих вливань, боковими 
огородженнями, матрацом та універсальним тримачем.  
Габарити (ДхГхВ), мм:  2100х910х900. 

2 

КС1.101 Ліжко медичне  20 шт. 

 

9 814,00 196 280,00 

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та 
круглих труб,  пофарбованих епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - 
металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. 
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. 
Варіант виконання - односекційне, мобільне. 
Ліжко комплектується:  
• з'ємними панелями біля голови та підніжжя; 
• поворотними роликовими опорами з фіксацією 
руху; 
• обмежувачами матраца. 
Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з 
стальної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 
16 мм бежевого кольору. 
На ліжко встановлені пластикові відбійники для 
попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні. 
Висота ліжка без матраца 470 мм. 
Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним 
штативом для тривалих вливань, боковими 
огородженнями, матрацом та універсальним тримачем.  
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Габарити (ДхГхВ), мм:  2100х910х900. 
 

3 

КС2.100 Ліжко медичне 
функціональне  19 шт. 

 

10 541,65 200 291,35 

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та 
круглих труб,  пофарбованих епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - 
металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. 
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. 
Варіант виконання - 2-х секційне, стаціонарне. 
Ліжко комплектується:  
• регульованим підголівником (9 положень);  
• з'ємними панелями біля голови та підніжжя; 
• обмежувачами матраца. 
Регулювання спинної секції — 70°. 
Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з 
стальної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 
16 мм бежевого кольору. 
Висота ліжка без матраца 470 мм. 
Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним 
штативом для тривалих вливань, боковими 
огородженнями, матрацом та універсальним тримачем.  
Габарити (ДхГхВ), мм:  2100х910х900. 
 

4 

КС2.101 Ліжко медичне 
функціональне  92 шт. 

 

11 814,95 1 086 975,
40 

Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та 
круглих труб,  пофарбованих епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - 
металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. 
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. 
Варіант виконання - 2-х секційне, мобільне. 
Ліжко комплектується:  
• регульованим підголівником (9 положень);  
• з'ємними панелями біля голови та підніжжя; 
• поворотними роликовими опорами з фіксацією 
руху; 
• обмежувачами матраца. 
Регулювання спинної секції — 70°. 
Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з 
стальної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 
16 мм бежевого кольору. 
На ліжко встановлені пластикові відбійники для 
попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні. 
Висота ліжка без матраца 470 мм. 
Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним 
штативом для тривалих вливань, боковими 
огородженнями, матрацом та універсальним тримачем.  
Габарити (ДхГхВ), мм:  2100х910х900. 
 

5 

КС3.101 Ліжко медичне 
функціональне  25 шт. 

 

17 751,30 443 782,50 
Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та 
круглих труб,  пофарбованих епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - 
металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. 
Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. 



  

Варіант виконання - 3-х секційне функціональне, 
мобільне. 
Регулювання секцій - механічне (ручний привід 
підйому). 
Ліжко комплектується:  
• чотирьох-секційною матрацною основою (3 секції 
рухомі);  
• з'ємними панелями біля голови та підніжжя; 
• поворотними роликовими опорами з фіксацією 
руху; 
• обмежувачами матраца. 
Регулювання спинної секції — 70°, регулювання 
тазобедренної секції — 39°. 
Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з 
стальної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 
16 мм бежевого кольору. 
На ліжко встановлені пластикові відбійники для 
попередження пошкоджень кутів і стін при 
транспортуванні. 
Висота ліжка без матраца 470 мм. 
Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним 
штативом для тривалих вливань, боковими 
огородженнями, матрацом та універсальним тримачем.  
Габарити (ДхГхВ), мм:  2100х910х900. 

6 

М3.100 Матрац  46 шт. 

 

4 306,00 198 076,00 

Матрац складається з монолітної піни Orgofoam (12 см - 
висота). Піна володіє унікальними ортопедичними 
властивостями, забезпечує правильне положення тіла 
незалежно від комплекції пацієнта. Також цей матеріал 
чудово пропускає повітря, повністю екологічний і дуже 
стійкий до деформацій. 
Чохол матраца виготовлений з прогумованої 
водонепроникної тканини, яка перешкоджає 
проникненню фізіологічних рідин організму всередину 
матраца. Завдяки даним властивостям чохла, матрац 
легко піддається щоденної гігієнічної обробці розчинами 
антисептиків, не вимагає камерної дезінфекції, дозволяє 
здійснювати комфортний догляд навіть за лежачими 
тяжкохворими і відповідає всім санітарно-гігієнічним 
вимогам до виробів медичного призначення. Крім цього, 
тканина, з якої виготовлений чохол матраца, володіє 
антиалергенними і антибактеріальними властивостями. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 2000х900х120. 

7 

УД1.100 Тримач універсальний  141 шт. 

 

2 235,05 315 142,05 

Тримач виготовлений зі сталевого круглої труби, 
пофарбованою епокси-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою. 
Комплектується ручкою трикутної форми з поліпропілену 
з регулювальним ременем. Призначений для установки 
над ліжком в якості аксесуару, який допомагає людині 
піднятися. 
Тримач витримує нагрузку не більше ніж 30 кг. 
Встановлюється на ліжка 1-5 

8 ШТ2.100 Штатив медичний для 
інфузій  28 шт. 1 650,20 46 205,60 



  

Штатив постачається як додаткова компектація до 
медичних ліжок ТМ "Амед" і призначений для 
проведення тривалих вливань лікувальних препаратів. 
Основа штативу виготовлена з металевого круглого 
профілю пофарбованого епоксі-поліефірною 
порошковою фарбою білого кольору з матовою 
текстурою. 
Верхня частина регулюється по висоті за допомогою 
болтового зажиму і виготовлена повністю з нержавіючої 
сталі. 
Штатив комплектується двома крючками для систем 
внутрішньовенного вливання і двома незалежними 
підвісами для кріплення скляних ємкостей різного 
діаметру з інфузійним розчином. 
Висота: 900-1500 мм. 
Встановлюється на ліжка 1-5 

 

9 

БО1.100 Бокові огороджения  14 компл
. 

 

7 522,10 105 309,40 
Бокові огородження виготовлені зі сталевих круглих 
труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою. 
Тип виконання - складні. 
Встановлюються на ліжка 1-5 

10 

БО1.200 Бокові огородження  40 компл
. 

 

3 222,85 128 914,00 
Бокові огородження виготовлені зі сталевих круглих 
труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою 
фарбою білого кольору з матовою текстурою. 
Тип виконання - кріплення гвинтове. 
Встановлюються на ліжка 1-5 

11 

Ліжко медичне SUPERTA E  8 шт. 

 

69 540,00 556 320,00 

Ліжко розроблене як для стандартних палат так і для 
хірургічних відділень. Ліжко оснащене електричним 
регулюванням спинної, тазостегнової секцій, а також 
регулюванням висоти матрацної платформи за 
допомогою багатофункціонального пульта управління. 
Технічні характеристики: 
• каркас пофарбований білою порошковою фарбою RAL 
9016; 
• ложе ліжка - металеві ламелі; 
• кількість секцій ложа – 4 шт. (3 з яких рухомі); 
• ширина матрацної бази - 2000х850 мм; 
• висота регулювання матрацній платформи: 395-785 
мм; 
• безпечне робоче навантаження - 250 кг. 
• регулювання спинної секції - 72 °; 
• регулювання тазостегнової секції - 40 °; 
• механічне подовження матрацній платформи - 200 мм; 
• діаметр коліс з пластиковими ковпаками - 150 мм. 
Комплектація: 
• провідний пульт управління для пацієнта з можливістю 
блокування окремих функцій, підсвіткою та функцією 
автоконтур; 
• легкоскладні посилені металеві бічні огородження; 
• двох-педальний центральний гальмо; 
• універсальні тримачі для доп. комплектуючих; 
• знімні панелі біля голови і підніжжя з ABS пластику; 
• обмежувачі матраца; 



  

• пластикові відбійники для попередження пошкоджень 
кутів і стін при транспортуванні; 
• CPR важіль для зручності термінового проведення 
серцево-легеневої реанімації; 
• сталева рейка з пластиковими гачками для аксесуарів; 
• ортопедичний матрац з водонепроникним чохлом. 
Габарити (ДхГ), мм: 2140х970. 

 
Продукція є в наявності у кількості зазначеній в комерційній пропозиції. 
Гарантійний термін на меблі – 18 місяців. 
Доставка меблів не врахована у вартості виробів. 
Всі роботи пов'язані з розвантаженням і занесенням меблів в приміщення покупець виконує 

самостійно. 
Ліжка поставляються в напіврозібраному вигляді. 
 
Вироби ТМ «АМЕД» пройшли всі необхідні випробування, про що свідчать 

отримані сертифікати: 
 висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 
 сертифікат відповідності; 
 декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних 

виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 
від 02.10.2013р. 

     Система менеджменту якості виробництва, розробки, продажу та сервісного 
обслуговування спеціалізованих меблів сертифікована за міжнародним стандартом 
ISO 9001:2015. 

 
Телефонуйте, якщо Вас зацікавила наша пропозиція. 
За умовами оплати і поставки готові врахувати Ваші побажання.  

 
Проектний менеджер                 Троценко Олена 

тел. (044) 495-27-66   
моб.(067) 214-05-50 

 
Спеціаліст з продажу медичних меблів ТМ «Амед»              Місюра Ігор 

тел. (044) 495-27-66   
моб.(067) 217-70-53 

misyura@labexpert.com.ua 
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