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Geschiedenis 
van de 

onderneming

Met meer dan 90 jaar ervaring is SCHMITZ een van de 
belangrijkste internationale fabrikanten van medische 
producten. Onze deskundigheid op het gebied van 
operatietafels met toebehoren voor alle soorten chirurgie en 
medische hulpmiddelen voor gynaecologie, met inbegrip van 
video-colposcopie, urologie, proctologie en verloskunde komt tot 
uiting in de kwaliteit, de mobiliteit, de functionaliteit en het 
ontwerp van onze producten.

Functionele trolleys, patiëntenbrancards, meubilair voor 
poliklinieken en operatiekamers en medisch consultatie-
meubilair completeren het SCHMITZ productportfolio voor
ziekenhuizen, klinieken en artsenpraktijken.

Sinds 1930 staat het familiebedrijf, dat nu in de vierde generatie 
is, voor deskundigheid, betrouwbaarheid, soliditeit en 
consistentie. Naast twee Duitse vestigingen is de onderneming 
internationaal vertegenwoordigd met zes filialen in Europa, de 
VS en Azië.

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

Wickede (Ruhr), Noordrijn-Westfalen

Link naar onze dealer in Nederland: www.medicaldynamics.nl

http://www.medicaldynamics.nl


Multifunctionele
onderzoeksbank

• Robuust en zeer economisch model

• Veilige bedrijfsbelasting van 225 kg

• Ruime keuze aan bekledingskleuren (bekleding en lak)

• Verschillende breedtes en hoogtes beschikbaar

• Twee matrasdiktes van 50 en 70 mm voor meer comfort

• Antibacteriële kunstleer- en laklagen om de verspreiding
van infecties te voorkomen

• Comfortabele matras voor langdurig onderzoek.

• Hygiëne gemakkelijk door gladde oppervlakken

• Voor routine abdominale onderzoeken zoals 
echografie



varimed® Onderzoeksbank
met verstelbare hoogte

• Ergonomische onderzoekspositie door variabel hoogtebereik

• Zeer lage positie voor gemakkelijke toegang voor de patiënt

• Verschillende breedtes beschikbaar

• Grote keuze aan bekledingskleuren (kunstleer en lakwerk)

• Veiligheidsschakelaar voor het vergrendelen van de 
elektrische bediening

• Antibacteriële kunstleer- en laklagen om de verspreiding van 
infecties te voorkomen

• Voor de arts ergonomische, zittend of staand onderzoeken

• Voor abdominale onderzoeken zoals echografie

• Volledige mobiliteit voor perfecte hygiëne 



arco-matic® multi-positie fauteuil
• Grote rugleuningbreedte van 680 mm voor meer comfort

• Veilige bedrijfsbelasting van 250 kg

• Laagste stand van slechts 55 cm om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit te 
vergemakkelijken 

• Optimalisatie van de snelheid van het instellen van de posities met de mogelijkheid om 4 posities 
voor te programmeren vanuit de geheugenfuncties

• De rugleuning is volledig vlak en maakt in combinatie met de intrekbare beensteun de bankpositie 
mogelijk (bv. voor echo-onderzoeken)

• Mobiliteit van de stoel in de kamer, zodat hij perfect kan worden verplaatst en schoongemaakt

• Frameconstructie met beschermhoes en verwijderbare onderdelen voor eenvoudige hygiëne

• Antibacteriële kunstleer- en laklagen om de verspreiding van infecties te voorkomen

• Gekantelde zitting en diepe gynaecologische uitsparing voor betere toegang tot de patiënt voor 
onderzoeken

• Stoelpositie die gynaecologisch onderzoek vergemakkelijkt en aan elke patiënt kan worden 
aangepast

• Ergonomische handbediening en voetpedaal

• Kijk arco: https://www.youtube.com/watch?v=3Dm8NZIWY2o

• Overview arco-matic®: https://www.youtube.com/watch?v=x8CfU7bZs0w

https://www.youtube.com/watch?v=3Dm8NZIWY2o
https://www.youtube.com/watch?v=x8CfU7bZs0w


Kleuren

• Ruime keuze aan kleuren om de producten te personaliseren
en te harmoniseren

• Mogelijkheid om de tinten aan te passen en zo een warme 
sfeer in de kamer te creëren

• Zeer gladde structuur van de bekleding die een optimale 
reiniging en een volledige ontsmetting mogelijk maakt dankzij 
de antibacteriële eigenschappen (gecoate, waterdichte en 
vuurvaste stoffen)

• De kleurkeuze kan eenvoudig worden gemaakt met de 
kleurenconfigurator op onze website
www.schmitz-soehne.com 

http://www.schmitz-soehne.com/


Katalogi downloaden

Download de algemene meubelkatalogus: varimed

Download de katalogus van de onderzoeks- en behandelstoelen van arco: arco

Download de katalogus van de arco-matic® onderzoeks- en behandelstoelen: arco-matic

Download de Gynaecologie katalogus volledig: gynaecologie

https://dateiversand.schmitz-soehne.de/f/0a8ea13640/
https://dateiversand.schmitz-soehne.de/f/bc6530ac65/
https://dateiversand.schmitz-soehne.de/f/f0329cac12/
https://dateiversand.schmitz-soehne.de/f/4ff9120753/


Neem contact op
met:

Medical Dynamics BV

Wijde Wade 1A

3439 NP NIEUWEGEIN

Nederland

E-mail: info@medicaldynamics.nl

Telefoonnummer: 00 31 (0)30 285 11 05

www.medicaldynamics.nl

http://www.medicaldynamics.nl

