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Proč RCN?

Rádi realizujeme individuální požadavky – kontaktujte nás!
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RCN produkty pro děti 

Obzvláště nemocné nebo postižené děti 
a mladiství potřebují speciální péči a naši 
pozornost. To vyžaduje ošetřovatelské vybavení, 
které usnadní péči o tyto osoby.

RCN nabízí širokou škálu výrobků, která  odpovídá 
potřebám těchto mladých lidí. Společnost RCN je 
výrobcem speciálních pomůcek více než 30 let a dodává 
na trh kvalitní inovované produkty díky stálemu kontaktu 
se zákazníky a jejich potřebami. 

S našimi produkty se soustředíme na osobní hygienu 
(sprchování, koupání, mytí nebo návštěvu toalety), 
při které je vyžadována speciální pomoc. Výsledkem 
použití vysoce kvalitních materiálů je dlouhá 
životnost našich výrobků a jejich garance nerezivění. 

Produkty jsou vyrobeny z kvalitního patentovaného 
plastového materiálu, který je snadno udržovatelný a rychle 
se přizpůsobuje teplotě těla. Mimoto nabízíme širokou 
škálu možných vybavení a barevných možností pro lepší 
přizpůsobení se potřebám a přáním každého jedince. RCN 
stavebnicový systém umožňuje splnit speciální požadavky 
zákazníků 



3

Náš pokrok – Váš prospěch
RCN produkty: 

 oveřené a vyzkoušené praxi
 vyžadující malou údržbu
 jednoduše adaptabilní na indivuduální potřeby
 testovány TÜV  laboratoři,  s dlouhou životností

Naše sliby: 
 krátké dodací lhůty 
 specifické řešení produktů 
 kvalitní zákaznický servis
 s dlouhou životností

Protože zkušenost a kvalita se počítá

Pokud by standardní výrobek nevyhovoval osobním 
požadavkům, pak jsme připraveni  vytvořit speciální 
výrobek, který přesně odpovídá individuálním 

potřebám našeho malého zákazníka. 

Objevte naše RCN produkty pro malé zákazníky na 
následujících stránkách. Pokud byste měli jakékoliv 

dotazy, prosím, kontaktujte nás. 



Multifunkční sprchové a WC křeslo KSC 180
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KSC 180 – nejlepší řešení pro koupání, WC a 
převoz.

KSC 180 FT RP SP
 

 výškové nastavení - 7 poloh – umožňuje zvýšit výšku 
  sedáku v souvislosti s růstem dítěte

 rovný plastový sedák s toaletním otvorem
 výsuvná podložka pod nohy FT
 zádová opěrka z pevné tkaniny Textilene® 
 čalouněné opěradlo RP a čalouněný sedák SP s 

 pěnovým jádrem, potah z pevné tkaniny Textilene®

 dvojitá plastovo-nerezová kola Ø 75 mm s brzdami
 toaletní kbelík s měrkou
 RCN speciální plastový rám
 UV stabilní a dezinfikovatelné většinou běžných  

 dezinfekcí
 nosnost 150 kg
 2 roky záruka

Výškové nastavení sedáku od 37,5 cm do 52,5 cm



Vybavení pro KCS 180

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg. Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny! *bez polštáře 
**dejte, prosím, pozor na spodní šířku sedáku 34 cm
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Barevná provedení tkaniny Textilene® „Sunsure“ 

Bílá modrá světle 
modrá

starorůžová laguna žlutá proužkovanátmavě 
modrá

Model Vnější rozměry Sedák Délka 
holeně

Max. 
nadjezd.

Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Tiefe Breite Höhe výška

KSC 180 FT RP SP 55,5 46 84-99,5 41,5* 35 37,5-52,5* 25-40 29,5-44,5** 150 12,5

čalouněné opěradlo  RP s 
pěnovým jádrem, potah z 
pevné tkaniny Textilene®, 
volitelné

čalouněný sedák SP na pevné 
desce s pěnovým jádrem,  
potah z pevné tkaniny 
Textilene®, volitelný

rovný plastový sedák 
s toaletním otvorem a 
toaletní kbelík s měrkou, 
standardně ve vybavení

zádová opěrka z pevné 
tkaniny Textilene®, 
standardně ve vybavení

Nově volitelný polyuretanový sedák PPK  
s hygienickým výřezem. Dostupný v šedé barvě. 

výsuvná podložka pod 
nohy FT, volitelná

bezpečnostní závora 
SB, volitelná

odnímatelná opěrka ruky 
ASA, volitelná

Novinka!



Invalidní křeslo pro děti DR 400 Mini 

6

DR 400 Mini SB

Invalidní křeslo pro děti – umožňuje 
samostatný pohyb 

 22''kola
 polstrované opěrky rukou
 polstrovaný sedák a opěradlo s

 pevným potahem  a pěnovým
 jádrem

 výklopná podložka pod nohy
 2 brzdy kol
 bezpečnostní zábrana SB s 

 polyuretanovým polstrováním
 madlo
 oboustranná ochrana oděvů
 speciální RCN rám
 UV stabilní a dezinfikovatelné

 většinou běžných dezinfekcí
 nosnost 120 kg
 2 roky záruka

Opora nohou BSM

 volitelná podložka nohou BSM
 nastavitelná do 6 poloh

Potahové tkaniny pro čalouněné sedáky a opěradla Polyuretanové sedáky a opěradla

šafránová třešňová antracitnebeská jedlová grafit modrá kobalt laguna

DR 400 Mini není vhodné pro sprchování.



Model Vnější rozměry Sedák Délka 
holeně 

Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Hloubka Šířka Výška

DR 400 Mini SB 74 63,5 101 40 36 48 34 120 23

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg.
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Opora nohou BSM

podložka nohou nastavitelná do 6 poloh

čalouněné opěradlo a 
čalouněný sedák s pěnovým 
jádrem, potah z pevné 
tkaniny Textilene®

výklopná podložka pod 
nohy FT, volitelná

oboustranná ochrana 
oděvů

polstrované polyuretanové 
opěrky rukou

bezpečnostní zábrana SB s 
polyuretanovým polstrováním

2 brzdy kol madlo podložka nohou BSM, 
stavitelná do 6 poloh, volitelná



Sprchové invalidní křeslo pro děti DR 100 Mini S

8

Barevná provedení tkaniny Textilene® „Sunsure“ 

bílá modrá světle 
modrá

starorůžová laguna žlutá proužkovanátmavě 
modrá
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 22'' kola
 2 jednoduchá protáčivá kola vpředu Ø 100 mm
 plastový sedák s odtokovými otvory
 zádová opěrka z pevné tkaniny Textilene®

 výsuvná podložka pod nohy FT
 odnímatelné opěrky rukou na obou stranách 2 ASA

 speciální RCN rám
 nosnost 120 kg
 2 roky záruka

DR 100 Mini S

Křeslo DR 100 Mini S je vhodné pro použití ve sprše, bazéně a při vodní terapii. Vysoká stabilita na mokrém povrchu a garance 
nerezivění dělá z křesla výborný prostředek pro všechny děti a mladé osoby, které se chtějí pohybovat více nezávisle.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg.

Model Vnější rozměry Sedák Délka holeně Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Hloubka Šířka Výška

DR 100 Mini S 78 64 76 38 36 46,5 29 120 18

zádová opěrka z pevné tkani-
ny Textilene®

odnímatelné opěrky rukou na obou stranách 2 ASA

plastový sedák s 
odtokovými otvory

2 brzdy kol22" kola

výsuvná podložka pod nohy 
FT

2 jednoduchá protáčivá 
kola vpředu Ø 100 mm
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Barevná provedení tkaniny Textilene® „Sunsure“ 

bílá modrá světle 
modrá

starorůžová laguna žlutá proužkovanátmavě 
modrá

Chodítka pro děti
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Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg.

Model Vnější rozměry Sedák Výška úchopu Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Hloubka Šířka Výška

GW 120 Mini 89 72 88,5-103,5 26 38,5 39-54 59,5-74,5 150 16

GW 120 Mini

RCN chodítka poskytují jistotu při chůzi a podněcují děti 
k samostatnému pohybu. Díky jednoduchému způsobu 
výškového nastavení je chodítko vhodné pro děti až do výšky 
1,55 m.

Díky bezpečnostnímu rámu, integrovanému sedáku a 
bezpečnostnímu pásu je velmi redukována možnost pádu a 
zranění.

Bezpečnostní rám, 
standardně ve vybavení

Bezpečnostní zábrana, 
standardně ve vybavení

Polstrovaný sedák s pěnovým jádrem 
a s pevným potahem z voděodolné 
tkaniny, standardně ve vybavení

Výškové nastavení, 7 
poloh, standardně ve 
vybavení

Servírovací / terapeutický 
stoleček GSB, volitelný

Posuvná podložka pod 
nohy GFT (lze jednoduše 
sundat), volitelná

Taška, standardně ve 
vybavení

Zádová opěrka z pevné 
tkaniny Textilene®, 
standardně ve vybavení

Držák infuze GIH, 
volitelný

Polstrování 
bezpečnostního pásu 
GGP, volitelné

Protinárazové sloupky z 
polyuretanu AFS, voli-
telné

6 dvojitých plastovo-nerezových 
kol Ø 75 mm, 4 kola s brzdami, 
standardně ve vybavení
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Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg.

b ílá modrá světle 
modrá

starorůžová laguna žlutá proužkovanátmavě 
modrá

KDL 100

Řada koupacích a srpchových lehátek KDL 100 je ideální do sprchových koutů a van. Poskytují podporu při péči o děti, které 
nemohou sedět vzpřímeně bez opory. Díky plynule nastavitelné opěrce zad a nohou a díky pevné odolné tkanině  se mohou děti 
pohodlně okoupat. Všechny použité materiály se nejen snadno čistí a dezinfikují, ale také se rychle přizpůsobují teplotě těla. To 
vše dohromady zvyšuje kvalitu péče o dítě při koupání.

 speciální RCN plastový rám 
 plynule nastavitelná opěrka zad a nohou
 pevný potah z tkaniny Textilene®

 garance nerezivění

 UVstabilní
 dezinfikovatelné většinou dezinfekčních prostředků
 2 roky záruka

Plynule nastavitelná podložka nohou a opěrka zad

Model Vnější rozměry Délka plochy Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Opěrka zad sedák Opěrka 
nohou

KDL 100 110 48,5 27 40 40 30 75 7

KDL 200 140 48,5 27 50 50 40 100 9

Barevná provedení tkaniny Textilene® „Sunsure“ 

Pomoc při koupání a sprchová lůžka
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UDL 500

Model Vnější rozměry Ložná plocha Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Délka ložné 
plochy

Šířka lož. 
plochy Výška

UDL 500 164 75 96 146 48 80 150 41

UDL 750 180 80 96 162 53 80 150 46

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg.

 polstrovaná měkká koupací vana
 odklápěcí postranní bočnice
 dlouhá odtoková hadice
 UVstabilní a dezinfikovatelné většinou 

 běžných dezinfekcí
 garance nerezivění
 4 jednoduchá plastovo-nerezová kola s brzdami
 nosnost 150 kg
 celková délka ložné plochy 146 cm
 celková šířka ložné plochy 48 cm
 2 roky záruka

RCN koupací lůžko je ideální pro sprchování dětí a 
mladistvých. Speciální RCN rám zaručuje dlouhou 
životnost, snadnou manipulaci díky nízké váze 
lůžka a také vysokou stabilitu. 
Polstrovaná vana nabízí vysoký komfort 
při sprchování a je snadno udržovatelná a 
dezinfikovatelná většinou dezinfekčních 
prostředků. Díky uzavíratelnému odtoku je možné 
vanu snadno napustit vodou.

90 cm dlouhá odtoková 
hadice

uzavíratelný odtok k 
napuštění vany

klín pod hlavu DK, volitelnévýškové nastavení zad  (6 
poloh) VR, volitelné

odklápěcí postranní bočnice
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Výškově nastavitelná koupací lůžka 

Tato řada koupacích lůžek je jedinečným pomocníkem při 
koupání a transportu malých pacientů. 
Lůžka jsou vybavena práškově lakovaným nerezovým rámem 
a polstrovanou vanou. Odklápěcí nožní a boční postranice, 
možnost napřímení čelní postranice, výškové nastavení, 

Anti-/Trendelenburg a plynulé nastavení zádové části dělají 
z RCN koupacího lůžka jedinečnou pomůcku při péči o děti.
Uzavíratelný odtok a na něj napojena 90 cm dlouhá odtoková 
hadice umožňují snadné vypouštění vody. 

Výškové nastavení 49-89 cm Anti-/Trendelenburg

 polstrovaná měkká koupací vana
 odklápěcí postranní a nožní bočnice
 prodloužení ložné plochy napřímením čelní postranice
 nastavení poloh Anti-/ Trendelenburg díky 

 pneumatickým tlumičům
 výškové nastavení 49 - 89 cm 
 uzavíratelný odtok a 90 cm dlouhá odtoková hadice
 práškově lakovaný nerezový rám
 nosnost 150 kg
 určeno pro osoby do výšky 162 cm 

 (177 cm)
 vnitřní šířka ložné plochy 54 cm
 8 fdvojitých plastovo-nerezových kol

 Ø 100 mm (4 kola s brzdami)  
 garance nerezivění
 jednoduché k udržování a dezinfikování
 záruka 2 roky

Odklápěcí boční a nožní postranice, sklopná čelní opěrka

zobrazeno UDW 650

Řada UDW
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Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg. 

polstrovaná koupací vana usklopná čelní opěrka, díky které se prodlouží 
délka o 15 cm

klička pro plynulé nastavení  
sklonu zádové části VRW, volitelná

odklápěcí boční a 
nožní postranice

8 dvojitých plastovo-nerezových kol 
Ø 100 mm , 4 kola s brzdami

uzavíratelný odtok s odtokovou 
hadicí

oboustranný pedál pro 
nastavení výšky

hydraulický válec pro 
jednoduché výškové 

nastavení a pro spouštění 
rychlostí nezávisle na zátěži

pneumatické tlumiče pro polohu 
Anti-/Trendelenburg

práškově lakovaný 
nerezový rám

Garance nerezivění!

Model Vnější rozměry Ložná plocha Nosnost Váha

Hloubka Šířka Výška Délka ložné 
plochy

Šířka lož. 
plochy Výška

UDW 650 177 71 70-110 162 / 177* 54 49-89 150 69

UDW 650 VRW 177 71 70-110 162 / 177* 54 49-89 150 69

Zobrazeno UDW 650 VRW

Plynule polohovatelný zadový díl VRW, volitelný

*s napřímením čelní opěrky



Přebalovací komoda  WK 07 
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WK 07 

Přebalovací pult WK 07 usnadňuje péči o miminka. Komfortní 
přebalovací plocha ve výšce 97 cm může být upravena dle 
požadavku zákazníka. Integrovaná postranní skřínka nabízí 
mnoho prostoru pro uložení všech potřebných věcí a spolu s 
pojízdnou vaničkou nabízí vše na dosah. 

Všechny použité materiály jsou snadno udržovatelné a 
dezinfikovatelné většinou běžných dezinfekcí. Potah polstru 
je odolný vůči krvi, moči, je dezinfikovatelný a testován na 
odolnost vůči žáru.

ohrádka ze 3 stran

vanička 
v modré barvě 

včetně 
odtokové hadice

RCN Spezial-
Kunststoff- 

Rahmen

pojízdný rám 
vaničky

polstrovaná přebalovací podložka  včetně 
polstrovaných  postranic

skřínka je 
vyrobena z 
RESOPAL®- 
HPL materiálu

vestavěná 
skřínka s jednou 
odkládací 
plochou a 2 
zásuvkami

6 dvojitých 
plastovo 
nerezových 
kol Ø 75 mm , 4 s 
brzdami 

4 dvojitá plastovo-nerezová kola  
Ø 75 mm  s brzdami 

Přebalovací pult WK 07 má pojizdnou vaničku BWR 200 ve 
standardním vybavení. 



To nejlepší pro ty nejmenší 

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg. Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!*Höhe Arbeitsfläche.
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Model: WK 07 Šířka Hloubka Výška Váha
Vnější rozměry 101 86 117 74
Přebalovací podložka 82,5 76 97* -
Vnitřní rozměry skřínky 24 58 16 -
BWR 200 76 45,5 87,5 8,6

Barevné provedení polstrů přebalovací podložky:

šafránová třešňová antracitnebeská jedlová listově 
zelená

signální 
červená

pome-
rančová

čilimníkově 
žlutá

alabastrová sněhově 
bílá

hořcově 
modrá

Barevná provedení skřínky:

 rám ze speciálního RCN plastu
 polstrovaná podložka z pěnového jádra (cca 30 mm) a 

 potah z pevné tkaniny,  přebalovací
 vestavěná skřínka s jednou odkládací plochou a 2 zásuvkami, 

 skřínka je vyrobena z 19,6 mm silného RESOPAL® - HPL
 materiálu s teplem tvrditelnou povrchovou úpravou

 6 dvojitých plastovo-nerezových kol  Ø 75 mm, 4 s brzdami

s BWR 200:

 pojízdná vanička
 rám ze speciálního RCN plastu
 vanička v modré barvě včetně 70 cm dlouhé hadice
 4dvojitá plastovo-nerezová kola Ø 75 mm s brzdam 

 garance nerezivění
 2 roky záruka

Vaničku lze umístit i mimo přebalovací pult.

Vaničku BWR 200 lze zakoupit i samostatně. 

WK 07



Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo v kg

Děti si chtějí užít přírodu

SM 700 FBS Délka Šířka Výška Váha
celkové rozměry 110 104 111 35

Barevná provedení tkaniny Textilene®-Gewebe „Sunsure“

Bílá modrá světle 
modrá

starorůžová laguna žlutá proužkovanátmavě 
modrá

Volitelné: 
 bezpečnostní zábrana SBS
 slunečník s držákem SO

Plážový vozík SM 700 FBS
 
Plážový vozík je konstruován z bílého tvrzeného RCN plastu (je pevný, 
absolutně nerezavějící, UVstabilní). Díky velkým nízkotlakým balonovým 
plášťům jezdí všude tam, kde je měkký nebo nerovný povrch a ostatní 
pojízdná křesla se zde nedostanou.

Prodyšný sedák a opěradlo umožňují pobyt ve vozíku také ve slunečných a 
horkých dnech. Při transportu se sedák dá jednoduše odpojit od podvozku 
a uložit samostatně.

Plážový vozík může být skvělým pomocníkem při trávení volného 
času v přírodě!

 ruční brzda
 nerezivějící
 odolný také vůči slané vodě
 alternativa na nezpevněné povrchy a písečné pláže 
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RCN – nejlepší adresa pro kvalitu, 
funkčnost a servis!
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