
PREMIUM

Platforma Foteli Medycznych SANMED



2



3

BEAUTY
PREMIUM

SANMED
A multifunctional specialist chair for treatments in beauty salons, as well as aesthetic medicine

and SPA rooms. It meets restrictive medical standards.

Wielofunkcyjny specjalistyczny fotel do zabiegów w salonach kosmetycznych, gabinetach 
medycyny estetycznej i SPA. Spełnia restrykcyjne normy medyczne.

SANMED is a series of specialized medical chairs that provide comfortable working conditions 
for the personnel and convenience for the patient. This custom-made chair is equipped with a 
number of conveniences and additional options that help to maintain hygiene and sterile condi-
tions during treatments. Versatile adjustment options cause that this chair is an essential element 
of the equipment for a professional salon.

SANMED to typoszereg specjalistycznych foteli medycznych, które zapewniają komfortowe 
warunki pracy personelowi oraz wygodę dla pacjenta. Ten produkowany na zamówienie fotel 
wyposażony został w szereg udogodnień oraz opcji dodatkowych, które ułatwiają  zachowanie 
higieny i sterylnych warunków podczas wykonywanych zabiegów. Wszechstronne możliwości 
regulacji czynią z tego fotela niezbędny element wyposażenia profesjonalnego gabinetu. 
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A high level of hygiene due to the elimina-
tion of classic upholstery stitching and au-
tomation through the determination of the 
anti-Trendelenburg medical position with 
one button.

Wysoki poziom higieny dzięki eliminacji 
klasycznych przeszyć tapicerki oraz au-
tomatyzacji poprzez wywołanie pozycji 
medycznej anty-Trendelenburga jednym 
przyciskiem.

SANMED OEM
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A high lifting function facilitates the opera-
tion of any specialist and the possibility of 
folding the device into a tilted flat position 
(optionally the possibility of obtaining the 
cradle effect).

Funkcja wysokiego unoszenia ułatwiająca 
pracę każdemu specjaliście oraz możliwość 
rozkładania do pozycji płaskiej pochylonej, 
ewentualnie uzyskania efektu kołyski. 

SANMED OEM

Multifaceted range of adjustment for pa-
tient’s position: from fully lying position to 
sitting position and the option of selecting 
a headrest in standard or specialist version. 
Easy removal of armrests.

Wielopłaszczyznowy zakres regulacji pozy-
cji pacjenta: od pełni leżącej do siedzącej 
oraz możliwość wyboru zagłówka w wersji 
standardowej lub specjalistycznej. Łatwy 
demontaż podłokietników. 

SANMED OEM
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Custom-made medical chairs are characterized by reliable mechanisms of action. They are equipped with full foot control and finished with 
high-quality upholstery according to the client’s wish.

Produkowane na zamówienie fotele medyczne cechujące się niezawodnymi mechanizmami działania. Wyposażone w pełne sterowanie 
nożne i wykończone wysokiej jakości tapicerką zgodnie z życzeniem klienta.

multifunctional specialist chair

wielofunkcyjny fotel specjalistycznySANMED OEM
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Separate footrest control and 360-degree 
rotation. The option of complex heating of 
the mattress and the use of the airbag func-
tion in order to stabilize the lumbar region.

Osobne sterowanie podnóżków i możliwość 
obrotu o 360 stopni. Opcja całościowego 
podgrzewania materaca oraz zastosowania 
funkcji airbag dla stabilizacji odcinka lędź-
wiowego.

SANMED OEM

wymiary (cm)  
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

dopuszczalne obciążenie (kg)
allowable load (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj baisic / skaj exclusive
skai baisic / skai exclusive

regulacje

regulation

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3. regulacja podnóżka , 4 – 5. regulacja podnóżków osobno 
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°

5 MOTORS: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3. footrest adjustment , 4 – 5. footrests adjustment separately
1 FUNCTON: 1. 180° turnover
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Electric adjustment with hygienic require-
ments (hands-free) and the possibility of high 
lifting to a horizontal position. 

Elektryczna regulacja z zachowaniem 
wymogów higienicznych, bez użycia rąk,   
z możliwością wysokiego unoszenia do  
pozycji horyzontalnej.

SANMED

Upholstered with medical smooth artificial 
leather or specialized soft upholstery for 
cosmetic beds.

Tapicerowany medycznym gładkim skajem 
lub specjalistyczną miękką tapicerką do  
łóżek kosmetycznych.

SANMED
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The possibility of applying a partial heating 
of the mattress and the airbag supporting the 
lumber region.

Możliwość zastosowania częściowego 
podgrzewania materaca  oraz  poduszki po-
wietrznej podpierającej odcinek lędźwiowy.

SANMED
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Maximum sterility during treatments – the chair is equipped with full foot control and the possibility of seat’s rotation (180 degrees). It is 
adapted to perform medical procedures thanks to the euro rail and the possibility of mounting additional medical accessories.

Maksymalna sterylność w trakcie zabiegów — fotel  wyposażony w pełne sterowanie nożne i możliwość obrotu siedziska o 180°. Dosto-
sowany do wykonywania zabiegów medycznych dzięki euroszynie i możliwościom mocowania dodatkowych akcesoriów medycznych. 

multifunctional specialist chair

wielofunkcyjny fotel specjalistycznySANMED LUX

Return to the Trendelenburg position with the 
use of one button and ergonomic shape of 
the backrest.

Przywracanie do pozycji Trendelenburga 
za pomocą jednego przycisku oraz ergono-
miczny kształt oparcia. 

SANMED LUX
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wymiary (cm)  
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

dopuszczalne obciążenie (kg)
allowable load (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj baisic / skaj exclusive
skai baisic / skai exclusive

regulacje : LUX
regulation: LUX

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3 – 4. regulacja podnóżków osobno, 5. kołyska
5 MOTORÓW: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3 – 4. footrest adjustment separately, 5. cradle

regulacje : LUX PLUS
regulation: LUX PLUS

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3. regulacja podnóżka , 4 – 5. regulacja podnóżków osobno
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 

5 MOTORÓW: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3. footrest adjustment, 4 – 5. footrest adjustment separately
1 FUNCTION:  1. turnover
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Electrically adjustable medical chair with a possibility of selecting soft cosmetic upholstery (SOFT) or smooth medical artificial leather. 
Partial heating and the airbag function that supports the spine in the lumbar region.

Regulowany elektrycznie fotel medyczny  z możliwością wyboru miękkiej tapicerki  kosmetycznej SOFT lub gładkiego medycznego skaju. 
Częściowe podgrzewanie oraz funkcja airbag podpierająca kręgosłup w odcinku lędźwiowym.

multifunctional specialist chair

wielofunkcyjny fotel specjalistycznySANMED BASIC
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Carefully profiled upholstery ensuring an er-
gonomic shape of the mattress (adapted to 
the anatomy of the body).

Starannie wyprofilowana tapicerka zapew-
niająca ergonomiczny kształt materaca, 
dopasowany do anatomii ciała.

SANMED BASIC

wymiary (cm)  
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

dopuszczalne obciążenie (kg)
allowable load (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj baisic / skaj exclusive
skai baisic / skai exclusive

regulacje : BASIC ECONOMY
regulation: BASIC ECONOMY

bez sterowania nożnego; 4 MOTORY: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3. regulacja podnóżka, 4. kołyska 
 no foot controler; 4 MOTORS: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3. footrest adjustment, 4. cradle

regulacje : BASIC
regulation: BASIC

4 MOTORY: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3. regulacja podnóżka, 4. kołyska
4 MOTORS: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3. footrest adjustment, 4. cradle

regulacje : BASIC PLUS
regulation: BASIC PLUS

4 MOTORY: 1. regulacja elektryczna góra / dół, 2. regulacja oparcia, 3. regulacja podnóżka, 4. kołyska
1 FUNKCJA: 1. obrotowość

4 MOTORS: 1. up / down electrical adjustment, 2. backrest adjustment, 3. footrest adjustment, 4. cradle
1 FUNCTION: 1. turnover
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TAPICERKI
UPHOLSTERIES

MOTORY I FUNKCJE
MOTORS & FUNCIONS

OPCJE MEDYCZNE
MEDICAL OPTIONS

OPCJE DODATKOWE
EXTRA OPTIONS

TYPO
SZEREG

 | TYPES

W
ERSJA

 | VERSIO
N

medyczna
gładka

kosmetolo-
giczna

regulacja 
elektryczna 
góra / dół

regulacja 
manualna 
góra / dół

regulacja
elektryczna 

oparcia

regulacja 
-manualna 

oparcia

kołyska regulacja 
pondóżka

regulacja 
pondóżków

osobno

obrotowość
180°

euroszyny półki ze stali 
szlachetnej

podpórki
ginekologiczne

wieszak na
kroplówkę

rolki z hamul-
cem

centralnym

pozycja 
Antytrendeler-

burga

sterowanie
nożne

podgrzewanie 
materaca
częściowe

podgrzewanie 
materaca

całościowe

regulowane 
podparcie 

lędźwiowe pneu-
matyczne

regulowane 
podparcie 
lędźwiowe 
elektryczne

uchwyt na 
ręcznik

wałek pod 
kolana

półwałek pod 
kręgosłup 
lędźwiowy

kliny pod barki
(1 kpl. = 2 szt.)

podgłówek

plain medicak cosmetological up / down 
electrical 

adjustment

up / down man-
ual adjustment

backrest electri-
cal adjustment

backrest manu-
al adjustment

cradle footrest electri-
cal adjustment

footrests electri-
cal adjustment

separately

turnover
180°

euro rails stainless steel 
shelves

ginecological
supports

drip
hanger

rolls with central 
break

Antytrendeler-
burg position

control
foot

partial
mattress heating

full
mattress heating

adjustable  
pneumatic lum-

bar support

electrical 
adjustable  

pneumatic lum-
bar support

towel
hanger

knee roll half roll for the 
lumbar spine 

support

shoulders
wedges

(1 set = 2 pcs)

bolster

SA
N

M
ED

SANMED
OEM

SANMED
LUX PLUS

SANMED
LUX

SANMED
BASIC PLUS

SANMED
BASIC

SANMED
BASIC

ECONOMY

*

*

* FUNKCJA | FUNCTIONW CENIE | INCLUDED ZA DOPŁATĄ | EXTRA PAY 1 WYMAGANA EUROSZYNA | EURO RAIL NEEDED
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facebook.com/Salon.Inspiracji
facebook.com/originalPANDAfurniture

The catalogue is for informational purposes only and does 
not constitute an offer.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or 
improvements in designs and dimensions of the products in 
this catalogue without notice.

Any unauthorised copying, alteration or distribution of our 
materials are strictly prohibited.

Pictures in the catalogue may vary from the actual products.

Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych 
i konstrukcyjnych w produktach zawartych w katalogu.

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest zabronione.

Kolorystyka na zdjęciach w katalogu może różnić się od 
rzeczywistej.

www.panda.trzebnica.pl instagram.com/Panda_Trzebnica
instagram.com/PandaFurniture_co
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