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PM100 PODNOŚNIK SUFITOWY  

Dofinansowanie z Programu „Likwidacja barier architektonicznych”:  
MOPS/PCPR (80%)/Udział własny (20%) 

Celing lift PM 100 – firmy PETERMANN – to doskonałe urządzenie nadające się do każdego mieszkania. Ten system 
wkrótce stanie się niezbędnym pomocnikiem domowym. Został on skonstruowany aby przenosić osoby z wózka 
do wanny, do łóżka czy na toaletę przy minimalnym wysiłku. Urządzenie jest lekkie, bezpieczne, łatwe w transporcie, 
a obsługa bardzo prosta. 
Jest to nowoczesne urządzenie, niemieckiej produkcji chroniące kręgosłup opiekuna przy codziennych czynnościach 
z pacjentem. Podnośnik sufitowy, może być montowany w dowolnych konfiguracjach, z szynami prostymi lub 
zakręcającymi, dlatego też może obsłużyć wiele pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Często kupowany przez 
hospicja, szpitale czy osoby prywatne. Zapewnia komfort osobie leżącej, która w godny i profesjonalny sposób jest 
przenoszona w dowolne miejsce. Montaż podnośnika, na każdym rodzaju sufitu zapewnia firma Mobilex i jej 
przeszkoleni montażyści. 
Długość szyn i sposób ich konfiguracji jest dowolny. Mamy do dyspozycji szynę o długości 150 cm, 200 cm, łuk szyny 
90º, a istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wielkości szyny. Pas podtrzymujący pacjenta, można przepiąć 
w jednym miejscu i wpiąć w innym. Zestaw posiada sterownik ręczny z akumulatorem. 
 

* konieczność zebrania pomiaru   

   i charakterystyki pomieszczenia 
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Podnośnik sufitowy w standardzie zawiera: 
- podnośnik PM100 – 14 V 
- sterownik ręczny z akumulatorem 
- szynę 150 cm 
- prowadnicę na 6 kółkach z hakiem 
- 2 stopery 
- zasilacz 
- zestaw montażowy 

PARAMETRY TECHNICZNE 

maksymalne obciążenie 150 kg 

waga 7 kg 
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Prowadnice po których porusza się podnośnik są montowane do różnego rodzaju sufitów w tym drewnianych, oraz 
można je dostosować do każdej sytuacji związanej z różnymi instalacjami. Szyny mogą być zamontowane w dowolnej 
lokalizacji w mieszkaniu, w domu czy ośrodku: nad łóżkiem, nad wanną, nad toaletą. Podnośnik jest łatwy w montażu, 
zajmuje bardzo niewiele miejsca. 

PRZYKŁADY AKCESORIÓW I CZĘŚCI 
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