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LINET Group slavnostně představil nové lůžko Eleganza 5 

16. listopadu společnost LINET Group představila nové lůžko Eleganza 5 v rámci 

slavnostního večera v Düsseldorfu. Součástí programu byla i dražba fotografií světově 

uznávaného fotografa Roberta Vana, který nafotil černobílé snímky baletek, jež 

doprovází kreativní kampaň k nové nemocniční posteli.  

LINET je jedničkou ve svém oboru, ne náhodou si vybral ke spolupráci i tak věhlasné jméno. 
„Nespokojíme se s průměrem, děláme s těmi nejlepšími,“ říká Klára Horzinková, globální 

marketingová ředitelka společnosti. K podpoře uvedení lůžka Eleganza 5 byla vybrána originální 
kampaň, která za pomoci lehkosti a ladných pohybů baletek metaforicky vyjadřuje vlastnosti a 
benefity lůžka. „Když baletky tančí, jejich pohyby jsou ladné a zdánlivě jednoduché. Za takovým 

výsledkem je ale spousta dřiny. Stejně je tomu i u našich lůžek. Na první pohled jednoduché tvary, 
za kterými stojí hodiny a hodiny práce vývojářů, designérů, techniků a konstruktérů,“ dodává 
Horzinková.  

Večerem provázel ředitel švédské pobočky LINET Sweden Petr Foit. Na pódiu se postupně vedle 
Kláry Horzinkové vystřídali i zakladatel společnosti Zbyněk Frolík, výkonný ředitel Tomáš Kolář a 
předseda představenstva LINET Group Michael Rosada. 

Gala večer proběhl v době konání největšího zdravotnického veletrhu MEDICA, jehož se LINET 

pravidelně každé dva roky účastní jako vystavovatel. Letošní rok LINET hostoval na stánku firmy 

BORCAD Medical, jejíž většinový podíl počátkem října akvíroval. Na stánku byly k vidění lůžko 

Image 3 w, porodnické lůžko AVE, Pura a gynekologické křeslo.  

Program slavnostního večera vyvrcholil aukcí pěti vlastnoručně podepsaných fotografií Roberta 

Vana, které v rámci kampaně vznikly. Ještě před zahájením boje o krásné snímky baletek přislíbil 

ředitel BORCAD Medical Martin Těšitel celkovou sumu zdvojnásobit. Dobročinná aukce tak vynesla 

7 200 euro. Výtěžek dražby poputuje na projekt mHealth v Kambodži, který zaštiťuje nezisková 

organizace Člověk v tísni, s níž LINET dlouhodobě spolupracuje. Projekt je zaměřen na snižování 

rizika úmrtí matky při porodu, které je v tamní oblasti 30x vyšší než v Evropě. Současně pomáhá 

prevenci novorozenecké úmrtnosti a zlepšení informovanosti matek o dětské výživě a zdraví.  

 

Dokonalá, krásná a inteligentní: nová ELEGANZA 5 

Nové lůžko pro intenzivní péči ELEGANZA 5 v TOP výbavě se umí naklánět do stran, monitorovat 
stav lůžka a vysílat potřebná data, má dokonalý bezpečnostní systém nebo motorizované kolečko. 
Díky tomu zásadně snižuje fyzickou náročnost práce sester a zároveň efektivně a komfortně 
pomáhá pečovat o pacienta.  

„Práce sestry ve zdravotnictví je fyzicky velmi náročná a může být i nebezpečná, dokonce více než 
ve stavebnictví. Během jedné směny zvedne sestra až 1,8 tuny! Ročně dosahují jen v USA náklady 
spojené s problémy zad sester 7 miliard dolarů. To chce Eleganza 5 změnit,“ vysvětlil zaměření 
nového lůžka produktový manager Pavel Pospíšil, který se podílel na jeho vývoji. Lůžko je například 

vybaveno laterálním náklonem (do stran), což umožňuje polohovat pacienta, převlékat lůžko apod. 
s mnohem menší námahou a ergonomicky správně. Motorizované kolečko i-Drive Power umožňuje 
jízdu s lůžkem bez sebemenšího vynaložení síly personálu. Eleganza 5 umí vážit a poskytovat 
podmínky pro rentgenování bez manuální manipulace s pacientem a ovládá se z jednoho místa na 
intuitivním panelu iBoard. 
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Inovace přináší nová Eleganza 5 také pro rekonvalescenci pacienta. Pomocí tří unikátních nástrojů 
– Mobi-Lift madla, ergonomicky tvarované postranici a laterálnímu náklonu – snižuje námahu 
pacienta při vstávání z lůžka o 50 %. A samozřejmě opět šetří záda sester. Elektrické flexibilní 

polohování včetně nastavení do polohy vsedě a výběr vhodné matrace pečují o maximální komfort 
pacienta. „Třešničkou na dortu je pak elektrické prodloužení, díky němuž se lůžko přizpůsobí i 
většímu pacientovi, nebo USB slot například pro nabíjení mobilů,“ doplnil Pavel Pospíšil. 

V souladu s trendy LINET u Eleganzy 5 vsadil na inteligentní komunikační technologie. Novou 
nadstavbou je BedMonitor, systém zabudovaný v lůžku, který snímá hlavní bezpečnostní parametry 
a informuje o nich na počítači, tabletu nebo telefonu. Sestra má nepřetržitý přehled o všech 
lůžkách a pacientech. Integrovaný modul zase dokáže sbírat a vyhodnocovat různá data, která 
mohou sloužit k lepšímu vytížení lůžka nebo on-line servisu a pro sledování technických parametrů. 

 

LINET Group 

LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických 

lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská 

zařízení. Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává bezmála 1500 lidí. Své produkty 

vyrábí ve dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta 

zemí po celém světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové 

výrobky maximálně přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména 

z prověřené kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních 

procesů. Pro sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky 

prestižních univerzitních nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí 

prostřednictvím dceřiných společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také 

rozsáhlou síť partnerských distribučních společností. Více na www.linet.cz.  
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