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Ürünün boyutları : 1200 x 700 x 900 mm dir

Skopi yıkama ünitesi skopların rahat yıkanabilmesi için 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek 
şekilde imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 98*51*25 ebatlarında 1 adet  304 kalite  
paslanmaz çelikten evye bulunmaktadır.
Ürün dolaplı imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 100 mm çapında  304 kalite paslanmaz boru 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur. 
Ürün  kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerin de kendinden spiralli mix bataryalı duş spreyi 
mevcuttur.
Ürün üzerinde skopların rahat yıkanması amaçıyla delikli 
süzgeç bulunmaktadır.
Yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark 
veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst 
tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. 
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir. 
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

SKP120
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Ürünün boyutları : 1700 x 450 x 900 mm dir

Ay masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 
304 kalite paslanmaz çelikten ay şeklinde tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.
Ürünün alt tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.
Ürünün taşıyıcı ayakları  25 mm  çapında 1,2 mm 
kalınlığındaki  6 adet 304 kalite paslanmaz borudan 
yapılmıştır
Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1,5 mm, saç kalınlığı 
olarak imal edilmektedir.
75 mm çaplı üçü serbest/ düz hareketli ve üç adeti kilit 
mekanizmalı altı adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek 
mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri argon kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

AYM170 

AY MASA 
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Ürünün boyutları : 600 x 300 x 220 mm dir

Tekli basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten  üretilmiştir.
Ürünün üst tablası 1,5 mm olarak imal edilmektedir.
Ürünün üst tablasının altında çökmeleri engellemek için U 
bükümlü takviye saç mevcuttur.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik 
rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri argon kaynağı 
tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

ESB60 

BASAMAK ÇELİK TEKLİ
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Ürünün boyutları : 600 x 500 x 400 mm dir

İkili basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten  üretilmiştir.
Ürünün tablaları 1,5 mm olarak imal edilmektedir.
Ürünün tablasının altında çökmeleri engellemek için U 
bükümlü takviye saç mevcuttur.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik 
rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir. 

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

ESB65 

BASAMAK İKİLİ 
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Ürünün boyutları : 800 x 500 x 860 mm dir

Cerrahi alet masası ameliyathanelerde kullanılmak üzere 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Üst tablaya kaynaklı 25 mm  çapında  304 kalite 
paslanmaz borudan itme kulpu mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, saç kalınlığı 
olarak imal edilmektedir.
Ürünün taşıyıcı ayakları  25 mm  çapında 1,2 mm 
kalınlığındaki  4 adet 304 kalite paslanmaz borudan 
yapılmıştır
Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı
dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

CAM 80 

CERRAHİ ALET MASASI 
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Ürünün boyutları : 700 x 450 x 940 mm dir

Pansuman arabası acil müdahale alanları ve 
ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite 
paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet 
çekmece mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve 
belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan seperatörler 
mevcuttur.
Ürün çekmeceleri gövdeye  kendinden frenli ve teleskopik 
ray bağlantılıdır.
Ürün üzerindeki çekmecelerin açılmasını engelleyecek  
şekilde merkezi kilit sistemine sahiptir.
Gövde üzerine entegre edilmiş hareketli defibilatör 
sehpası mevcuttur.
Ünite üzerinde  çöp kovası vardır.
Ünite üzerinde oksijen tüpü taşıma yeri vardır.
Ünite üzerinde serum askılığı vardır.
Ünite üzerinde Resusitasyon tahtası vardır.
Yanlarda ve arkada aksesuar rayları mevcuttur.
Ürünün üst tablası indirimli şekilde imal edilmektedir.
Ürün hareketli olup üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ 
düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik 
maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre 
saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak 
imal edilmektedir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii 
görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

CRASH CART
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Ürünün boyutları: 900 x 700 x 850/1200 mm dir

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya 
ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak temizliklerini 
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 1 kişinin el yıkaması için uygundur.
Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile 
çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında 
su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını 
durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.
Ürün üzerinde 1 su bataryası , 1 sabun bataryası ve 1 
tırnak fırçası dispanseri vardır.
Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk 
su karışımını sağlayan 1 adet mix batarya mevcuttur.
Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek 
şekilde imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 
0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

DEYU90F 

DR. EL YIKAMA EVYESİ TEKLİ
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Ürünün boyutları: 1600 x 700 x 850/1200 mm dir

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya 
ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak temizliklerini 
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 2 kişinin el yıkaması için uygundur.
Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile 
çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında 
su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını 
durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.
Ürün üzerinde 2 su bataryası , 1 sabun bataryası ve 1 
tırnak fırçası dispanseri vardır.
Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk 
su karışımını sağlayan 2 adet mix batarya mevcuttur.
Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek 
şekilde ve iki bölüme ayrılmış olarak imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 
0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 
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DR. EL YIKAMA EVYESİ İKİLİ
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Ürünün boyutları: 2300 x 700 x 850/1200 mm dir

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya 
ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak temizliklerini 
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 3 kişinin el yıkaması için uygundur.
Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile 
çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında 
su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını 
durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.
Ürün üzerinde 3 su bataryası , 2 sabun bataryası ve 1 
tırnak fırçası dispanseri vardır.
Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk 
su karışımını sağlayan 3 adet mix batarya mevcuttur.
Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek 
şekilde ve üç bölüme ayrılmış olarak imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 
0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün ÖzellikleriÜrün Resmi 

DEYU230F 

DR. EL YIKAMA EVYESİ ÜÇLÜ
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Ürünün boyutları : 2600 x 1000 x 850 mm dir

Gasil masası morg ve gasil haneler için tamamen 304 
kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını 
önleyecek şekilde imal edilmektedir.
Üst tablanın üzerindeki açı sayesinde rahat sıvı akışı 
sağlanmaktadır
Gasil masasının üzerinde el ve alet yıkamak için evye 
mevcuttur.
Ayak bölümünde malzeme konulabilmesi için kapaklı 
dolap bulunmaktadır
Ürün üzerinde hava ve su jakları mevcuttur.
Ürün üzerinde su vakum sistemi mevcuttur.
Ürünün üst tablası 2 mm , alt tablası 1 mm, çevre ve 
kapak saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1,2 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

OTGAM 260

GASİL MASASI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.



İmalat ve montaj hatalarına yönelik üretici garantisi 
taahhütündedir.     Ürün üzerinde 60x50x30 yüksek 
hacime sahip çift evye bulunmaktadır.   Ürün ayakları 
40x40 paslanmaz profilden imal edilecektir.     
Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.     
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

İKİLİ YIKAMA EVYESİ PASLANMAZ

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.



Ürünün boyutları : 650 x 450 x 1250 mm dir

Kep bone dolabı Ameliyathane ve müdahale odaları için 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Ürünün 3 adet kep bone maske gözü vardır.
Ürünün 1 adet devrilir çekmecesi vardır. 
Devrilir çekmece çarpmalarda ses yapmayacak şekilde 
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

KEP BONE DOLABI PASLANMAZ

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99
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KBP65



Ürünün boyutları : 900 x 430 x 1800 mm dir

Malzemelerin ve ilaçların ameliyathanelerde steril olarak 
saklanması amacıyla  tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Taban dahil 4 adet rafı mevcuttur.
Kapaklar dolap içerisindekileri görebilmek için darbelere karşı 
dayanıklı 8 mm temperli camdan yapılmıştır.
Kapaklarda  kilit sistemi mevcuttur.
Ürünün rafları 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm 
imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla 
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş 
olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 
10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" 
sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

MALZEME VE İLAÇ DOLABI PASLANMAZ

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99
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ID90CK



Ürünün boyutları : 2600 x 1000 x 850 mm dir

Otopsi masası hastanelerde morg bölümlerinde 
kullanılmak için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını 
önleyecek şekilde imal edilmektedir.
Üst tablanın üzerindeki açı sayesinde rahat sıvı akışı 
sağlanmaktadır
Ürünün üst tablasında bedenin zeminle temasını 
önleyerek su birikintilerinin oluşmasını engelleyecek delikli 
süzgeç sacı mevcuttur.
Otopsi masasının üzerinde el ve alet yıkamak için evye 
mevcuttur.
Ayak bölümünde malzeme konulabilmesi için kapaklı 
dolap bulunmaktadır
Ürün üzerinde elektrikli cihazların kullanımını 
sağlayabilmek için 220 volt monofaze topraklı elektrik prizi 
bulunmaktadır.
Ürün üzerinde hava ve su jakları mevcuttur.
Ürün üzerinde su vakum sistemi mevcuttur.
Ürünün üst tablası 2 mm , alt tablası 1 mm, çevre ve 
kapak saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1,2 mm 304 kalite paslanmaz profil 
ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

OTOPSİ MASASI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

OTGAM 260S



Ürünün boyutları : 900 x 3000 x 1820 mm dir

Morg ünitesi içine konan cenazenin bekletilmesine uygun koşulları 
sağlayacak şekilde izolasyonlu olarak tamamen 304 paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.
Ünite tekli, çiftli ve üçlü olarak paket sistem halinde imal 
edilmektedir.
Dış ve iç yüzeyi  0,8 mm kalınlıkta saç ile kaplıdır.
Karkası 40x40x2 mm ölçüsünde paslanmaz çelik kutu profilden 
yapılmıştır.
Ünitenin kapakları, her bir hücre için ayrı ayrı imal edilmiştir.
Kapaklar ısı transferini önleyecek şekilde izolasyonludur.
Ürünün üzerinde lastik contalar bulunan, hücre kapakları 
kilitlenebilen ve kilitli olduğunda dahi içeriden açılabilen 
mekanizmalıdır.
Ünite üzerinde canlanmalara karsı yasam sensoru mevcuttur.
Ürün kapaklarının üzerinde A4 standardında kağıdın konulabileceği 
bilgi panosu vardır.
Ünite üzerinde 2/3 oranında devrilmeden dışarı çekilebilen 
paslanmaz çelikten imal edilmiş, her biri en az 170kg. kaldırma 
kapasitesine sahip kayar kızaklı sedye bulunmaktadır, 
Ünite mobil olup , istenildiğinde tekerlekleri kilitlenebilir ve 
değiştirilebilir özelliktedir.
Morg hücreleri soğutucu sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı ayrı 
çalışabilen, hermetik kompresörlü olup cenazenin konulduğu ortamı 
-5°C ile 5°C arasında soğutacak şekilde muhafaza özelliğine 
sahiptir.
Evaporatör üzerinde biriken suyun tahliyesi için evaporatör altına 
yerleştirilmiş su tahliye yuvaları ve her hücrenin kendine ait yıkama 
ve dezenfekte işlemi için uygun su drenaj sistemi mevcuttur.
Morg ünitesinin bütün yüzeyleri en az 50mm kalınlığında 40-42 kg/
m3 yoğunlukta poliüsteren levha ile izole edilmiş olmalıdır.
Morg ünitesinin ön kapağı üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı 
sıcaklığı gösteren dijital termometre ekranı olan termometre 
mevcuttur.
Morg ünitesinin soğutma sistemi otomatik defrost sistemlidir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla 
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak 
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak 
bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu 
perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş 
olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 
yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" 
sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

PAKET MORG

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
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MORG 3K



Ürünün boyutları : 800 x 500 x 850 mm dir

Pansuman arabası acil müdahale alanları ve 
ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite 
paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Ürün üzerinde bir adet çekmece mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün çekmeceleri gövdeye  kendinden frenli ve teleskopik 
ray bağlantılıdır
Üst tablaya kaynaklı 25 mm  çapında  304 kalite paslanmaz 
borudan itme kulpu mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çekmece 0,8 
mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürünün taşıyıcı ayakları  25 mm  çapında 1,2 mm 
kalınlığındaki  4 adet 304 kalite paslanmaz borudan 
yapılmıştır
Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı
dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

PANSUMAN ARABASI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
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PAC80 



Ürünün boyutları : 700 x 500 x 850/1250 mm dir. 

Swester masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Ürünün üst tablası konulan malzemelerin 
düşmesini önleyecek şekilde indirimli yapılmıştır.
Ürün üzerinde masa sehpasının yukarı aşağı hareketini 
sağlayan ayak pedallı paslanmaz çelik hidrolik 
mekanizması bulunmaktadır.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çekmece 0,8 
mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürünün taşıyıcı ayakları  60*40*1,5 mm  304 kalite 
paslanmaz profilden yapılmıştır
Ürün üzerinde 75 mm çaplı biri serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı
üç adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur. Ürün 
üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla 
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek 
yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan 
diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – 
paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır. İmalat 
ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir. 
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

SWESTER MASA

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99
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MAM 70



Ürünün boyutları : 700 x 500 x 1040/1700 mm dir

Anastezi ilaç arabası ameliyathanelerde kullanılmak üzere 
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Üst tablaya monte iki ayrı boyda dörtlü ve beşli enjektör 
kutuları mevcuttur.
Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı  25 mm  
çapında  304 kalite paslanmaz borudan  serum askılığı 
mevcuttur.
Ünite üzerinde ilaç hazırlamak için sürgülü tepsi mevcuttur. 
Düşer kapaklı ilaç çekmecesi mevcuttur.
Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç 
çekmecesi vardır.
2 adet çekmecesi mevcuttur.
Çekmeceler ve düşer kapak sistemi kilitlidir.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 25*25*1 mm 304 kalite paslanmaz profil 
kullanılmaktadır.
Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı 
tekerlek mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir. 
Ürün çekmeceleri gövdeye  kendinden frenli ve teleskopik 
ray bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır 
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır. İmalat 
ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir. 
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

ANESTEZİ İLAÇ ARABASI 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
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ANİLA70 



Ürünün boyutları : 700 x 500 x 1040 mm dir.

Tedavi ilaç arabası ameliyathanelerde ve steril alanlarda 
kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini 
önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı  25 mm  
çapında  304 kalite paslanmaz borudan  serum askılığı 
mevcuttur.
Üst tablaya kaynaklı 25 mm  çapında  304 kalite 
paslanmaz borudan itme kulpu mevcuttur.
Düşer kapaklı ilaç çekmecesi mevcuttur.
Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç 
çekmecesi vardır.
Ürün üzerinde 1 adet ara raf bunmaktadır.
Düşer kapak sistemi kilitlidir.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre 
saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak 
imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı
dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.. 
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir. 
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır 
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır. 
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir. Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet 
yeterlilik belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

TEDAVİ VE İLAÇ ARABASI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

TDİ 70



Ürünün boyutları : 1000 x 500 x 1800 mm dir

Terlik arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelere 
girişlerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite 
paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün taşıyıcı ayakları ve rafları 25*25 mm 1,2 mm 
kalınlığındaki 304 kalite paslanmaz profilden yapılmıştır.
Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve 
ikisi kilit mekanizmalı
dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine 
yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde 
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

TERLİK ARABASI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

TRA 100



Ürünün boyutları : 600 x 400 x 2100 mm dir

Endoskopların korunması ve saklanması amacıyla  tamamen 304 
kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
4 adet teleskopik raylı endoskop asma adaptörü mevcuttur.
Endoskop uçları için dolap içi asma yerleri mevcuttur.
Ön kapak üst bölüm endoskopların görülmesine uygun olarak 
temperli camlıdır.
Ön kapakta kilit sistemi mevcuttur.
Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardır.
Endoskopların zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil 
malzeme ile kaplıdır.
Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve 
kapak  saç kalınlıkları 1 mm olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır.
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik ray 
bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla 
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak 
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak 
bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu 
perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş 
olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 
yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" 
sahibidir

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

4ED60

ENDOSKOPİ DOLABI

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.



Ürünün boyutları : 1200 x 700 x 850 mm dir

İkili yıkama evyesi, endoskopların ve diğer medikal 
malzemelerin rahat yıkanabilmesi için tamamen 304 kalite 
paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek 
şekilde imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 50*50*30 ebatlarında 2 adet  304 kalite  
paslanmaz çelikten evye bulunmaktadır.
Ürünün üst tablası 1,5 mm , çevre saçları 0,8mm saç 
kalınlıklarında olarak imal edilmektedir.
Ürünün alt tarafı sürgü kapaklı dolaplıdır.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri 

CED 120 

Ürün Resmi 

İKİLİ YIKAMA EVYESİ 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99
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Ürünün boyutları : 1800 x 700 x 850 mm dir

Bebek yıkama ünitesi yeni doğan bebeklerin rahat 
yıkanabilmesi için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten 
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün ile birlikte bebek terazisi verilmektedir.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek 
şekilde imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 65*53*20 ebatlarında 1 adet  304 kalite  
paslanmaz çelikten evye bulunmaktadır.
Ürün dolaplı ve ara raflı imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün  kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerin de kendinden spiralli mix bataryalı duş spreyi 
mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla 
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş 
olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" 
sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

BYU180 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

BEBEK YIKAMA ÜNİTESİ 



Ürünün boyutları : 1100 x 570 x 1850 mm dir

Kataterlerin korunması ve saklanması amacıyla  tamamen 
304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
3 adet teleskopik raylı katater asma adaptörü mevcuttur.
Kapaklar dolap içerisindekileri görebilmek için darbelere 
karşı dayanıklı 8 mm temperli camdan yapılmıştır.
Kapaklarda  kilit sistemi mevcuttur
Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları 
vardır.
Kataterlerin zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil 
malzeme ile
kaplıdır.
Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve kapak  saç kalınlıkları 1 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik 
ray bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

ANJİO KATATER DOLABI 

AKD110 



Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

İSTİF RAFI TEL   (HAREKETLİ)

Ürünün boyutları : 1520 x 460 x 1830 mm dir

Depolama amaçlı kullanım için 304 kalite paslanmaz 
çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Steril ortamlarda kullanılmaya uygundur.
Raf aralıkları istenilen ölçüye göre ayarlanabilir ve 
demontedir.
Ürünün hareketini sağlayan 2 si frenli 2 si frensiz dört 
adet tekerleği vardır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak 
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir

GRS5246H 



Ürünün boyutları : 1520 x 460 x 1830 mm dir

Depolama amaçlı kullanım için 304 kalite paslanmaz 
çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Steril ortamlarda kullanılmaya uygundur.
Raf aralıkları istenilen ölçüye göre ayarlanabilir ve 
demontedir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak 
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99
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İSTİF RAFI TEL   

GRS5246



Ürünün boyutları : 1600 x 700 x 850 mm dir
Alçı hazırlık masası ve evyesi, alçı hazırlık ve uygulama 
odaları için
tasarlanmıştır.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek 
şekilde imal edilmektedir.
Ürün üzerinde alçıların çözündürülmesi için 304 kalite  
paslanmaz çelikten 400*300 mm kova bulunmaktadır.
Ürününü alçı kovasının altında 1 inç tahliye vanası 
bulunmaktadır
Masanın çekmecesi ve kapaklı dolabı bulunmaktadır.
Ürün Tamamen  304 kalite paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.
Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal 
edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak 
kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün çekmeceleri gövdeye  kendinden frenli ve teleskopik 
ray bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey 
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve 
satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri Ürün Resmi 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

ALÇI MASASI 

AHE160



Ürünün boyutları : 400 x 25 x 1850 mm dir

Serum torbalarının asılması ve hareket ettirilebilmesi 
amacıyla  304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Steril ortamlarda kullanılmaya uygundur.
Serumların yüksekliği mekanik olarak ayarlanabilir.
Zemin dengesini sağlayan ikisi frenli beş tekerlekli plastik 
ayak sistemi mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel 
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik 
edilerek yapılmıştır
Görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak 
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine 
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve 
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin 
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile 
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl  üretici garantisi 
taahhüdündedir.
Üretici firma ISO 9000 seri kalite yönetim belgesi 
sahibidir.
Üretici firma TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik 
belgesi" sahibidir.

Ürün Özellikleri 

SA50  

Ürün Resmi 

Bahçelievler Mahallesi Sakarya Caddesi No:8 Yazıbaşı/Torbalı /İzmir
Tel: 0232 853 92 00 Fax: 0232 853 91 99

www.gurcelikas.com   mail: gurcelik@gurcelik.com.tr Ölçüler mm. olarak verilmiştir.

SERUM ASKISI 



Referanslarımızdan bazıları..





Bahçelievler Mah. Sakarya Cd. 
No:8 Yazıbaşı-Torbalı /  İZMİR

Türkiye

Tel : +90 232 853 92 00
Fax :+90 232 853 91 99 

gurcelik@gurcelik.com.tr www.gurcelik.com.tr
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