
Hasta Karyolası Çeşitleri 
 Dört Hareketli ABS li Hasta Karyolası 
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 İki Hareketli Elektrikli Ahşap Hasta Karyolası 
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 ABSli İki Hareketli Hasta Karyolası 
 Ekonomik Model Hasta Karyolası 
 Elektrikli fizik tedavi karyolası TİLT TABLE 

Emek Sağlık'ın imalatını yaptığı hasta karyolası, hasta yatakları, engelli 
ürünleri ve hastane dolapları; şık tasarımı, uygun fiyatları ve dinlendiren özelliği, 
mekanizma, motor, kablo gibi bütün ekipmanları da içinde olmak üzere, bir ev yatağı 
görünümüne sahip olması ve vücuttaki sırt, bel, boyun ağrılarını oldukça hafifleten 
yapısının yanında dinlendirici niteliğiyle de hasta sağlığı için ideal bir seçim. Hasta 
karyolası ve hasta yatakları, tedavi süreci bittiğinde evde normal bir yatak olarak 
kullanılabiliyor. Emek Sağlık hasta karyolası ve hasta yatakları, ev yatağı görünümü 
ve kolay taşınabilir yapısıyla hayatı kolaylaştırıyor. Şık ve ekonomik fiyat özellikleriyle 
dikkat çeken Emek Sağlık Hasta Yatakları'nın kan dolaşımını rahatlatan farklı 
kullanım şekilleri bulunuyor. Emek Sağlık hasta karyolası ve hasta yatakları, yemek, 
tv izlemek ve kitap okumak gibi yaşamsal etkinlikleri hastanın rahatlıkla 
gerçekleştirmesini sağlıyor. Yatak içerisindeki ekipmanların imalatını da kendi 
bünyesinde yapan firmamız, tam ergonomi sağlayan visco yastık ürünü ile hastaların 
daha sağlıklı zaman geçirmesini sağlıyor. 

Yatalak hastaların kendilerini huzurlu hissetmesi için hasta yatağı ve hasta karyolası 
seçimi çok önemli. Hasta rahatlığını sağlama hedefiyle imalatı yapılan hasta 
yatakları, hastanın rahat hareket etmesini ve dinlenmesini sağlayarak iyileşme 
sürecini hızlandırıyor. 

Emek Sağlık, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında tüketiciyle buluşmaktadır. 
Kaliteye odaklanan ve yenilikçi yaklaşımı ilke edinmiş olan firmamız, hasta karyolası 
ve hasta yatakları alanında tanınan bir marka konumunda yer almaktadır. 

Emek Sağlık kalite ve uygun fiyatı ön planda tutan, sektörde hasta karyolası 
imalatı, hasta yatağı imalatı yapan bir firmadır, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik 
ürün imalatı yapar. 

Emek Sağlık'ın farkı kendi ürünlerini kendisi imal edip kendisi dağıtır yani direk 
imalattan son kullanıcıya satış yapar ve müşterilerini aracı firma fiyatlarından kurtarır. 

Emek Sağlık, medikal piyasasında hasta karyolası, hasta yatakları, hastane dolapları, 
engelli ürünleri imalatı, kiralama ve satış hizmetini en profesyonel ve en mükemmel 
şekilde veren tek şirkettir. Bir çok model ve değişik çeşitleri olan hasta karyolası, 
hasta yatakları ve hastane dolaplarının Emek Sağlık'da özenle ve uygun fiyatlarla 
imalatı yapılıp, sizlerinde istekleri göz önünde bulundurularak ürün modelleri 
artırılmaktadır. 
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Çocuk hasta yataklarının da şirketimizde imalatı yapılmaktadır. Elektrikli hasta 
yatakları, motorlu hasta yatakları, kumandalı hasta karyolası, havalı hasta yatakları 
gibi her türlü hasta karyolaları, hasta yatakları, hastane dolapları ve engelli ürünleri 
imalatı yapan şirketimiz sizlerin taleplerini karşılamaktadır. Değişik model ya da özel 
sipariş alabilen şirketimiz, katalog yada sitemizde bulunan resimlerde seçtiğiniz 
ürünleri İstanbul içinde aynı gün elde imkanına sahipsiniz. Çok uygun fiyatlar ile 
hasta karyolası, hasta yatağı alımı yada toptan alımı için bizimle irtibata 
geçebilirsiniz. 
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