
 

 

 

2 

 

№ 

з/п 

Перелік виробів (назва, тип, 

вид, марка, модель, код за 

каталогом, відомості про 

реагенти тощо) 

Опис виробів (характеристика, 

призначення тощо) 

 

Виробник 

 

Місцезнаходження виробника 

(адреса, телефон, факс, 

електронна адреса, країна) 

Декларація про 

відповідність 

та/або сертифікат 

відповідності, 

найменування 

органу, який видав 

(за наявності) 
українською 

мовою 

англійською 

мовою (за 

наявності) 

українською 

мовою 

англійською 

мовою (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Меблі медичні: хірургічні та стоматологічні 

2

1 

Столик 

анестезіолога 

СТ-А 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, 

розташовуються дві шухляди. Над 

шухлядами і в нижній частині 

каркаса розташовані дві полиці, що 

мають огородження з трьох сторін, 

верхні з яких одночасно виконують 

функцію ручок для переміщення 

столика. Габарити:  720х480х800 мм.  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

2

2 

Столик 

анестезіолога 

СТ-А-Н 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, 

розташовуються дві шухляди. Над 

шухлядами і в нижній частині 

каркаса розташовані дві полиці, одна 

з яких виготовлена з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. З 

трьох сторін полиці мають 

огородження, верхні з яких 

одночасно виконують функцію ручок 

для переміщення столика. Габарити: 

720 х480х800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Столик 

анестезіолога 

СТ-А-2Н 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

метал. каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, розташов. дві 

шухляди. Над шухлядами і в нижній 

частині каркаса розташовані дві 

полиці, виготовлені з високоякісної 

полірованої нерж. сталі. З трьох 

сторін полиці мають огородження, 

верхні з яких одночасно виконують 

функцію ручок для переміщення 

столика. Габарити: 720х480х800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

4 

Столик 

маніпуляційний 

СТ-М 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

метал. каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, розташов. 

шухляда. Над шухлядою і в нижній 

частині каркаса розташовані дві 

полиці. З трьох сторін полиці мають 

огородження, верхні з яких 

одночасно виконують функцію ручок 

для переміщення столика. Габарити: 

720х480х800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

5 

Столик 

маніпуляційний 

СТ-М-Н 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

метал. каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, розташ. 

шухляда. Над шухлядою і в нижній 

частині каркаса - дві полиці, одна з 

яких виготовлена з високоякісної 

полірованої нерж. сталі. З трьох 

сторін полиці мають огородження, 

верхні з яких одночасно виконують 

функцію ручок для переміщення 

столика. Габарити 720х480х800 м 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Столик 

маніпуляційний 

СТ-М-2Н 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

метал. каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами, розташов. 

шухляда. Над шухлядою і в нижній 

частині каркаса розташовані дві 

полиці, виготовлені з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. З 

трьох сторін полиці мають 

огородження, верхні з яких 

одночасно виконують функцію ручок 

для переміщення столика. Габарити 

720х480х800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

7 
Столик 

маніпуляційний 

СТ-М-Е 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на ролики 

з гальмами, розташовується шухляда. 

Верхня полиця виготовлена з 

нержавіючої сталі. В нижній частині 

каркаса розташована полиця, 

виготовлена з скла.  Верхня частина 

каркасу одночасно виконує функцію 

ручок для переміщення столика. 

Габарити 530х622х930мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

8 
Столик 

маніпуляційний  

СТ-М-2Н-Е 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на ролики 

з гальмами, розташовується шухляда. 

Верхня полиця виготовлена з 

нержавіючої сталі. В нижній частині 

каркаса розташована полиця, 

виготовлена з нержавіючої сталі.  

Верхня частина каркасу одночасно 

виконує функцію ручок для 

переміщення столика. Габарити 

530х622х930мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Столик 

маніпуляційний  

СТ-М-2С-Е 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на ролики 

з гальмами, розташовується шухляда. 

Верхня полиця виготовлена із скла. В 

нижній частині каркаса розташована 

полиця, виготовлена із скла.  Верхня 

частина каркасу одночасно виконує 

функцію ручок для переміщення 

столика. Габаритні розміри 

530х622х930мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

10 
Столик 

маніпуляційний  

СТ-М-2М-Е 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. У верхній частині 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на ролики 

з гальмами, розташовується шухляда. 

Верхня полиця виготовлена із сталі з 

полімерним покриттям. В нижній 

частині каркаса розташована полиця, 

виготовлена із сталі з полімерним 

покриттям.  Верхня частина каркасу 

одночасно виконує функцію ручок 

для переміщення столика. Габаритні 

розміри 530х622х930мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

11 
Столик-тумба 

СТ-Т 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді металевого каркаса з 

полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. У каркасі розташовуються 

4 шухлядки. Над шухлядами 

розташована полиця. З трьох сторін 

полиця має огородження, що 

одночасно виконують функцію ручок 

для переміщення столика. Габаритні 

розміри 720 х 480 х 800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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12 
Столик-тумба 

СТ-Т-Н 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів та 

інструментів. Столик виконаний у 

вигляді метал. каркаса з полімерним 

покриттям, встанов. на коліщатка з 

гальмами. У каркасі розташовуються 4 

шухляди. Над ними розташована 

полиця з високоякісної полірованої 

нерж. сталі. З трьох сторін має 

огородження, що одночасно виконують 

функцію ручок для переміщення 

столика. Габарити 720 х 480 х 800 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

13 

Столик 

інструментальни

й СТ-И-2М 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і двох металевих полиць. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габаритні розміри 620 х 415 х 

770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

14 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-2Н 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і двох полиць, 

виготовлених з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

15 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-2С 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і двох скляних полиць. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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16 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-МС 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям металевої і скляної 

полиць. Допустиме навантаження на 

полицю 10 кг. Габарити 620х415х770 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

17 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-МН 
- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, полиці з нержавіючої 

сталі та металевої полиць. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 620 х 415 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

18 

Столик 

інструментальни

й СТ-И-СН 

- 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і розташованих на ньому 

двох полиць. Одна полиця 

виготовлена з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі, друга 

- зі скла. Допустиме навантаження на 

полицю 10 кг. Габарити 620х415х 770 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

19 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-2М-К 
- 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві металеві полиці. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 815 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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20 

Столик 

інструментальни

й СТ-И-2Н-К 

 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві полиці, 

виготовлені з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 815 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

21 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-2С-К 

 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві скляні полиці. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 815 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

22 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-МС-К 

 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям металевої і скляної 

полиць. Укомплектований 

коліщатками для пересування. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 620 х 415 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

23 
Столик 

інструментальни

й СТ-И-МН-К 

 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям металевої полиці та 

полиці з нержавіючої сталі. 

Укомплектований коліщатками для 

пересування. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 620 х 415 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Столик-

накопичувач 

СТ-Н 

 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і розташованих на ньому 

трьох металевих полиць. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 500 х 390 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

25 Столик-

накопичувач 

СТ-Н-Н 

 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям і розташованих на ньому 

трьох полиць, виготовлених з 

високоякісної полірованої 

нержавіючої сталі. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 500 х 390 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

26 Столик 

косметологічн

ий CT-TK 
 

Призначений для використання в 

косметологічних клініках і салонах 

краси. Складається з розбірного 

каркаса, встановленого на роликові 

опори, і трьох полиць. У верхній 

частині каркаса передбачений отвір 

для встановлення настільної лампи. 

Габарити 645 х 455 х 795 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

27 Столик 

приладовий 

СТ-П 

 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів, 

інструментів та приладів. Столик 

складається з метал. каркаса з полім. 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташов. дві знімні металеві полиці 

з полімер. покриттям. столик 

оснащений ручкою. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 625 х 390 х 790 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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28 

Столик 

приладовий СТ-

П-2Н 

 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів, 

інструментів та приладів. Столик 

складається з металевого каркаса з 

полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці, 

виготовлені з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. Для 

зручності переміщення столик 

оснащений ручкою. Допустиме 

навантаження на полицю 10 кг. 

Габарити 625 х 390 х 790 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

29 
Столик 

стоматолога СТ-

С-2М 

 

призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді розбірного металевого 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні металеві 

полиці з полімерним покриттям. 

Допустиме навантаження на полицю 

1 кг. Габарити 655 х 415 х 780 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

30 
Столик 

стоматолога СТ-

С-2Н 

 

Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді розбірного металевого 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці, 

виготовлені з високоякісної 

полірованої нержавіючої сталі. 

Допустиме навантаження на полицю 

1 кг. Габарити 655 х 415 х 780 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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31 

Столик 

стоматолога СТ-

С-2С 

- призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді розбірного металевого 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні скляні 

полиці. Допустиме навантаження на 

полицю 10 кг. Габарити 655 х 415 х 

780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

32 
Столик 

стоматолога СТ-

С-МН 

- призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді розбірного металевого 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена зі сталі з 

полімерним покриттям, нижня - з 

високоякісної полірованої 

нержавіючої сталі. Допустиме 

навантаження на кожну з полиць 1 кг. 

Габарити 655 х 415 х 780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

33 

Столик 

стоматолога СТ-

С-МС 

- призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді розбірного металевого 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена зі сталі з 

полімерним покриттям, нижня - зі 

скла з відполірованими торцями. 

Допустиме навантаження на металеву 

полицю1кг. Допустиме навантаження 

на скляну полицю 10 кг. Габарити 

655х415х780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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34 
Столик 

стоматолога СТ-

С-НМ 

- Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Виконаний у вигляді 

розбірного металевого каркаса з 

полімер покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена з 

високоякісної полірованої 

нержавіючої сталі, нижня - зі сталі з 

полімерним покриттям. Допустиме 

навантаження на кожну з полиць 1 кг. 

Габарити 655х415 х 780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

35 
Столик 

стоматолога СТ-

С-НС 

- Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Виконаний у вигляді 

розбірного металевого каркаса з 

полімер.покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена з 

високоякісної полірованої 

нержавіючої сталі, нижня - зі скла з 

відполірованими торцями. Допустиме 

навантаження на металеву полицю 1 

кг. Допустиме навантаження на 

скляну полицю 10 кг. Габарити 

655х415х780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

36 
Столик 

стоматолога СТ-

С-СМ 

- Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Виконаний у вигляді 

розбірного металевого каркаса з 

полімер.покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена зі скла з 

відполірованими торцями, нижня - зі 

сталі з полімерним покриттям. 

Допустиме навантаження на металеву 

полицю1кг. Допустиме навантаження 

на скляну полицю 10 кг. Габарити 

655 х 415 х 780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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37 

Столик 

стоматолога СТ-

С-СН 

 призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Виконаний у вигляді 

розбірного металевого каркаса з 

полімер. покриттям, встановленого 

на коліщатка з гальмами. На каркасі 

розташовуються дві знімні полиці. 

Верхня полиця виготовлена зі скла з 

відполірованими торцями, нижня - з 

високоякісної полірованої нерж. 

сталі. Допустиме навантаження на 

скляну полицю 10 кг. Допустиме 

навантаження на металеву полицю 1 

кг. Габарити 655х415х780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

38 
Столик 

універсальний 

СТ-УТ 

 призначений для розміщення і 

перевезення витратних матеріалів, 

медикаментів та інструментів. 

Виконаний у вигляді розбірного 

металевого каркаса з полімер. 

покриттям, встановленого на 

посилені колеса з гальмами. На 

каркасі розташовуються три полиці, 

виготовлені із сталі з полімерним 

покриттям. Діаметр коліс 125 мм. 

Допустиме навантаження на полицю 

10 кг. Габарити 870 х 500 х 995 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

39 
Столик 

хірургічний СТ-

Х 

 призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Виконаний у вигляді 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. У рухомій 

консольній рамці розташовується 

знімна полиця (із сталі з полімерним 

покриттям). Положення полиці 

регулюється по висоті. Діапазон 

регулювання висоти полиці 825 

÷1260мм.Допустиме навантаження на 

полицю 4 кг. Розмір полиці 580х380 

мм. Габарити 620х410х825/1285 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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40 

Столик 

хірургічний СТ-

Х-Н 

 Призначений для розміщення 

витратних матеріалів, медикаментів 

та інструментів. Столик виконаний у 

вигляді метал. каркаса з полімер 

покриттям, встановленого на 

коліщатка з гальмами. У рухомій 

консольній рамці розташовується 

знімна полиця, виготовлена з 

високоякісної полірованої нерж. 

сталі. Положення полиці регулюється 

по висоті. Діапазон регулювання 

висоти полиці 825÷1260 мм. 

Допустиме навантаження на полицю 

4 кг. Розмір полиці 580х380 мм. 

Габарити 620х410х 825/1285 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

41 
Стійка 

ендоскопічна 

СТ-ЭЯ 

 призначена для розміщення на ній 

приладів, обладнання та витратних 

матеріалів. Стійка складається з 

розбірного метал. каркаса з полімер. 

покриттям, встановленого на чотири 

колісні опори з гальмами. У нижній 

частині каркаса розташов. шухляда, 

над якою розташовані шість 

металевих полиць. Відстань між 

полицями можна змінювати з кроком 

50 мм. Додатково стійка може 

комплектуватися бічною полицею 

розміром 215х320 мм, кронштейном 

для ендоскопа, виготовленим з нерж. 

сталі. Стійка комплектується 

мережевим фільтром. Розмір полиць 

500х500мм. Габарити 520х575х1450 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

42 

Стіл 

виробничий СТ-

ПР 

 Призначений для розміщення на 

ньому приладів, обладнання або 

витратних матеріалів. Складається з 

розбірного метал. каркаса з полімер. 

покриттям, верхньої полиці, 

виконаної з високоякісної нерж. сталі 

і нижньої полиці, виконаної із сталі з 

полімерним покриттям. Верхня 

полиця лежить на полістирольній 

основі. Габарити 1205 х 585 х 850 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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43 

Столик-візок для 

білизни СТ-БТ 

 

Призначений для розміщення і 

перевезення постільної білизни. 

Складається з розбірного каркаса на 

колісних опорах з гальмами, двох 

полиць і тканинного мішка для 

білизни. Габарити 1080х590х1000 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, 

к. 45, Україна, Код ЄДРПОУ: 

30228846, тел.: (056) 789-12-64, 

факс: (056)789-12-94, e-mail: 

office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська 

обл., Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. 

Центральна, 88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії 

декларації про 

відповідність: 

27.04.2018-

26.04.2023 

 

44 

Столик-візок для 

прибирання 

приміщень СТ-

ПТ 

 

Призначений для розміщення і 

перевезення інвентарю та засобів для 

прибирання. Столик-візок 

складається з розбірного каркаса на 

колісних опорах з гальмами, полиці і 

кронштейна. Кронштейн 

призначений для кріплення 

поліетиленового пакета для сміття на 

120 літрів. Габарити 1015х480х1045 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, 

к. 45, Україна, Код ЄДРПОУ: 

30228846, тел.: (056) 789-12-64, 

факс: (056)789-12-94, e-mail: 

office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська 

обл., Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. 

Центральна, 88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії 

декларації про 

відповідність: 

27.04.2018-

26.04.2023 

 

45 

Столик 

сповивальний 

СП 

 Призначений для розміщення 

новонародженого під час оглядів, 

сповивання і проведення інших 

процедур. Область застосування - 

перинатальні центри, пологові 

будинки, неонатологічні відділення 

клінік і лікарень. Столик 

сповивальний складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям, стільниці з полістиролу і 

еластичного матрацика в медичній 

клейонці. Відстань від підлоги до 

стільниці 810 мм. Габарити 950х750х 

925 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, 

к. 45, Україна, Код ЄДРПОУ: 

30228846, тел.: (056) 789-12-64, 

факс: (056)789-12-94, e-mail: 

office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська 

обл., Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. 

Центральна, 88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії 

декларації про 

відповідність: 

27.04.2018-

26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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46 

Столик 

сповивальний 

СП-П з полицею 

 Призначений для розміщення 

новонародженого під час оглядів, 

сповивання і проведення інших 

процедур. Область застосування - 

перинатальні центри, пологові 

будинки, неонатологічні відділення 

клінік і лікарень. Складається з 

метал. каркаса з полицею розміром 

950х420 мм, розташованої на висоті 

340 мм, стільниці з полістиролу та 

еластичного матрацика в медичній 

клейонці. Відстань від підлоги до 

стільниці 810 мм. Габарити 

950х750х925 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

47 
Столик 

сповивальний 

СП-Р 

 Призначений для розміщення 

немовлят при проведенні санітарної 

обробки, огляду, сповивання та 

інших процедур у медичних та 

дитячих закладах. Складається з 

металічного каркасу зі стільницею. 

Має фігурний еластичний матрацик 

що легко миється. Габарити 800х500 

х 1000мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

48 

Ліжечко 

новонародженог

о 

 призначене для застосування в 

пологових будинках, 

неонатологічних відділеннях клінік і 

лікарень, перинатальних центрах. 

Акрилова прозора ванночка з 

еластичним матрасиком в чохлі з 

медичної клейонки встановлена на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Ліжечко оснащене 

коліщатками з гальмами. 

Передбачена можливість 

регулювання кута нахилу ванночки в 

діапазоні ± 10 °. Розміри матрацика 

600 х 335 мм. Габарити ліжечка 825 х 

520 х 925 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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49 

Ванночка до 

ліжечка 

новонародженог

о 

 Акрилова прозора ванночка для 

використання в якості змінного 

елементу ліжечка новонародженого. 

Габаритні розміри ванночки 710 х 

460 х 210 мм. ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

50 Ліжечко дитяче 

КД 

 призначене для використання в 

лікарнях, санаторіях і дитячих 

дошкільних установах. Складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям. Передбачена можливість 

регулювання по висоті бічного 

огородження. Можлива додаткова 

комплектація еластичним 

матрациком. Габарити 1465 х 765 х 

1225 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

51 
Ліжечко дитяче 

КД з матрацом 

КД 

 призначене для використання в 

лікарнях, санаторіях і дитячих 

дошкільних установах. Складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям. Передбачена можливість 

регулювання по висоті бічного 

огородження. В комплектацію 

входить еластичний матрац. Габарити 

1465 х 765 х 1225 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

52 Ліжечко дитяче 

функціональне 

КД-Ф 

 призначене для використання в 

лікарнях, санаторіях і дитячих 

дошкільних установах. Складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям. Передбачена можливість 

регулювання по висоті бічного 

огородження і нахилу підголівника в 

діапазоні 0 ° ÷ 40 °. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрациком. Габарити 1465 х 765 х 

1225 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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53 

Ліжечко дитяче 

функціональне 

КД-Ф з 

матрацом КД-Ф 

 

призначене для використання в 

лікарнях, санаторіях і дитячих 

дошкільних установах. Складається з 

металевого каркаса з полімерним 

покриттям. Передбачена можливість 

регулювання по висоті бічного 

огородження і нахилу підголівника в 

діапазоні 0 ° ÷ 40 °. В комплектацію 

входе еластичний матрац. Габарити 

1465 х 765 х 1225 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

54 Ліжко лікарняне 

КП 80/190 
 

призначене для лікарень, лікувальних 

закладів, медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення пацієнтів. Металевий 

каркас виготовлений з круглих і 

профільних труб з полімерним 

покриттям. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габарити 1955 х 820 х 670 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

55 
Ліжко лікарняне 

КП 80/190 з 

матрацом КП-80 

 

призначене для лікарень, лікувальних 

закладів, медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення пацієнтів. Металевий 

каркас виготовлений з круглих і 

профільних труб з полімерним 

покриттям. В комплектацію входить 

еластичний матрац. Габаритни 1955 х 

820 х 670 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

56 Ліжко лікарняне 

КП-Е-Бе 

 призначене для лікарень, лікувальних 

закладів, медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення пацієнтів. Металевий 

каркас виготовлений з круглих і 

профільних труб з полімерним 

покриттям. Укомплектована 

бильцями економ. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габарити 1955 х 820 х 670 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57 Ліжко лікарняне 

КП-Е-Б 

 призначене для лікарень, лікувальних 

закладів, медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення пацієнтів. Металевий 

каркас виготовлений з круглих і 

профільних труб з полімерним 

покриттям. Укомплектована 

бильцями. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габарити 1955 х 820 х 670 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

58 
Ліжко 

функціональне  

КФ-2 

 двох секційне ліжко призначене для 

лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металевий каркас виготовлений з 

круглих і профільних труб з 

полімерним покриттям. Передбачена 

можливість роздільного регулювання 

кутів нахилу секції. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом, бильцями, гусаком чи 

дугою. Габарити 2230х1025х1830 мм 

. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

59 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2 з матрацом 

КФ-2 

 двох секційне ліжко призначене для 

лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів і 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металевий каркас виготовлений з 

круглих і профільних труб з 

полімерним покриттям. Передбачена 

можливість роздільного регулювання 

кутів нахилу секції. В комплектацію 

входить еластичний матрац та по 

бажанню додатково встановлюються 

бильця, гусак чи дуга. Габарити 2230 

х 1025 х 1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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60 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4 

 4-х секційне ліжко призначене для 

лікарень, лік. закладів, медичних 

стаціонарів і використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Метал. каркас 

виготовлений з круглих і профільних 

труб з полімерним покриттям. 

Передбачена можливість роздільного 

регулювання кутів нахилу секцій. 

Можлива додаткова комплектація 

еластичним матрацом, бильцями, 

гусаком чи дугою. Габарити 

2230х1025 х1830 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

61 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4 з матрацом 

КФ-4 

 4-х секційне ліжко призначене для 

лікарень, лік. закладів, медичних 

стаціонарів і використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Метал.каркас 

виготовлений з круглих і профільних 

труб з полімерним покриттям. 

Передбачена можливість роздільного 

регулювання кутів нахилу секцій. В 

комплектацію входить еластичний 

матрац. Можлива додаткова 

комплектація бильцями, гусаком чи 

дугою. Габарити 2230х1025х1830 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

62 
Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП 

 2-х секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лік. закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Метал. каркас 

виготовлено з круглих та профільних 

труб з полімерним покриттям.  

Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого регулюв. 

кутів наклону секції основи ліжка 

шляхом обертання відповідної ручки. 

Можлива додаткова комплектація 

еластичним матрацом. Габарити: 

2230х1025х1830 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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63 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Бт 

 двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габарити: 2230х1025х1830 мм. 

 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

64 
Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Д 

 двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. . Ліжко 

укомплектоване дугою. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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65 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Бт-

Д 

 двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями та дугою. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

66 
Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП 

 двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване колесами. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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67 
Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Бт 

 двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

нахилу секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями і колесами. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габарити: 2230х1025х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

68 
Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Бт-Д 

  двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

нахилу секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями, дугою і колесами. 

Можлива додаткова комплектація 

еластичним матрацом. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

69 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Д 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Метал. каркас виготовлено з круглих 

та профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секції 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване дугою і колесами. 

Можлива додаткова комплектація 

еластичним матрацом. Габарити: 

2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

70 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

нахилу секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом. Габарити: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7

71 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Бт з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями та еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

7

72 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Д з 

матрацом КФ-2 

  

 

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване дугою та еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7

73 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-С-МП-Бт-

Д з матрацом 

КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями, дугою та еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

7

74 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване колесами та 

еластичним матрацом. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

27 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7

75 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Бт з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, телескопічними бильцями 

та колесами. Габаритні розміри: 2230 

х 1025 х 1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

7

76 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Бт-Д з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, телескопічними бильцями, 

дугою та колесами. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7

77 

Ліжко 

функціональне 

КФ-2-МП-Д з 

матрацом КФ-2 

  

двох секційне функціональне ліжко з 

механічним приводом. Призначене 

для лікарень, лікувальних закладів, 

медичних стаціонарів та 

використовується для комфортного 

розміщення та лікування пацієнтів. 

Металічний каркас виготовлено з 

круглих та профільних труб з 

полімерним покриттям.  Передбачено 

можливість роздільного, 

безступеневого регулювання кутів 

наклону секції основи ліжка шляхом 

обертання відповідної ручки. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, дугою та колесами. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

7

78 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП 

  

чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7

79 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Бт 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

 

80 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Д 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване дугою. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8

81 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Бт-

Д 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями і дугою. Можлива 

додаткова комплектація еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

8

82 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване колесами з 

гальмами. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8

83 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Бт 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване колесами з гальмами 

та телескопічними бильцями. 

Можлива додаткова комплектація 

еластичним матрацом. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

8

84 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Бт-Д 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване колесами з 

гальмами, дугою та телескопічними 

бильцями. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8

85 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Д 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване колесами з 

гальмами, дугою. Можлива додаткова 

комплектація еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

8

86 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8

87 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Бт з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване телескопічними 

бильцями та еластичним матрацом. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

8

88 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Д з 

матрацом КФ-4 

  

чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване дугою та еластичним 

матрацом. Габаритні розміри: 2230 х 

1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8

89 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-С-МП-Бт-

Д з матрацом 

КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване дугою, 

телескопічними бильцями та 

еластичним матрацом. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

90 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване колесами з гальмами 

та еластичним матрацом. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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9

91 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Бт з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, телескопічними бильцями 

та колесами з гальмами. Габаритні 

розміри: 2230 х 1025 х 1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

92 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Бт-Д з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, телескопічними бильцями, 

дугою та колесами з гальмами. 

Габаритні розміри: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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9

93 

Ліжко 

функціональне 

КФ-4-МП-Д з 

матрацом КФ-4 

 чотирьох секційне функціональне 

ліжко з механічним приводом. 

Призначене для лікарень, 

лікувальних закладів, медичних 

стаціонарів та використовується для 

комфортного розміщення та 

лікування пацієнтів. Металічний 

каркас виготовлено з круглих та 

профільних труб з полімерним 

покриттям.  Передбачено можливість 

роздільного, безступеневого 

регулювання кутів нахилу секцій 

основи ліжка шляхом обертання 

відповідних ручок. Ліжко 

укомплектоване еластичним 

матрацом, дугою та колесами з 

гальмами. Габарити: 2230 х 1025 х 

1830 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

94 

Матрац ліжка 

лікарняного 

80/190 

 Еластичний медичний матрац, 

призначений для комплектування 

різних модифікацій ліжок палатних. 

Наповнення-поролон товщиною 

80мм. Чохол знімний, з медичної 

клейонки, з 2 застібками "блискавка". 

Матеріал покриття - медична 

клейонка. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

95 

Матрац ліжка 

функціональног

о  КФ-2 

 Еластичний медичний матрац, 

призначений для комплектування 

різних модифікацій ліжок КФ-2, КФ-

2-МП. Наповнення-поролон 

товщиною 80мм. Чохол знімний, з 

медичної клейонки, з 2 застібками 

"блискавка". Матеріал покриття- 

медична клейонка. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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9

96 

Матрац ліжка 

функціональног

о КФ-4 

 

Еластичний медичний матрац, 

призначений для комплектування 

різних модифікацій ліжок КФ-4, КФ-

4-МП. Наповнення-поролон 

товщиною 80мм. Чохол знімний, з 

медичної клейонки, з 4 застібками 

"блискавка". Матеріал покриття- 

медична клейонка. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

97 

Матрацик стола 

сповивального 

 

Еластичний матрацик. Наповнення-

поролон товщиною 10мм, запаяний в 

поліетиленову плівку. Чохол знімний, 

з медичної клейонки, з застібкою 

"блискавка". Призначений  для 

комплектації столик сповивального. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

98 

Матрацик 

ліжечка 

новонародженог

о 

 

Еластичний матрацик. Наповнення - 

поролон товщиною 40мм, запаяний в 

поліетиленову плівку. Чохол знімний, 

з медичної клейонки, з застібкою 

"блискавка". Призначений  для 

комплектації ліжечка 

новонародженого. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

9

99 

Кушетка 

оглядова КС 

 призначена для комфортного 

розміщення пацієнтів при проведенні 

медичних процедур. Складається з 

сидіння і підголівника, обтягнутих 

вінілісшкірою, встановлених на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Положення підголівника 

може бути горизонтальним або 

регулюватися в діапазоні 15° ÷ 45°. 

Габаритні розміри 1890 х 600 х 560 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

100 

Кушетка 

діагностична КД 

  

призначена для комфортного 

розміщення пацієнтів при проведенні 

медичних процедур. Складається з 

сидіння і підголівника, обтягнутих 

вінілісшкірою, встановлених на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Положення підголівника 

може бути горизонтальним або 

регулюватися в діапазоні 15° ÷ 45°. 

Габаритні розміри 1890 х 600 х 760 

мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

101 

Кушетка для 

промивання 

кишечника КД-

ПК 

  

Призначена для проведення певних 

медичних процедур. Складається з 

обтягнутого вінілісшкірою м'якого 

ложа, встановленого на металевий 

каркас з полімерним покриттям. 

Ложе у середній частині має отвір, 

завдяки чому промивка     кишечника 

здійснюється згідно зі встановленими 

медичними вимогами. 

Використовується у стаціонарному 

режимі. Габаритні розміри 1900 х 870 

х 730 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

102 

Стіл масажний 

СМ-О 

  

призначений для комфортного 

розміщення пацієнтів при проведенні 

масажу. Складається з сидіння і 

підголівника з отвором для обличчя, 

обтягнутих вінілісшкірою, 

встановлених на металевий каркас з 

полімерним покриттям. Положення 

підголівника може бути 

горизонтальним або регулюватися в 

діапазоні 15° ÷ 45°. Габаритні 

розміри 1950 х 650 х 770 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

103 

Стіл масажний 

СМ-ОР 

  

призначений для комфортного 

розміщення пацієнтів при проведенні 

масажу.  Складається з сидіння і 

підголівника з отвором для обличчя, 

обтягнутих вінілісшкірою, 

встановлених на металевий каркас з 

полімерним покриттям. Можливість 

регулювання висоти столу в діапазоні 

710 ÷ 860 мм з кроком 50 мм 

забезпечує зручність проведення 

масажу. Положення підголівника 

може бути горизонтальним або 

регулюватися в діапазоні 15° ÷ 45°. 

Габарити 1950 х 650 х 710/860 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

104 

Стіл 

перев'язувальни

й КП 

  

призначений для комфортного 

розміщення пацієнтів при проведенні 

різних медичних процедур. 

Складається з сидіння і підголівника, 

обтягнутих вінілісшкірою, 

встановлених на посилений 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Положення підголівника 

може бути горизонтальним або 

регулюватися в діапазоні 15° ÷ 45°. 

Габарити 1890 х 600 х 910 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

105 
Шафа ШМ 

  

призначена для розміщення і 

зберігання лікарських препаратів, 

витратних матеріалів, інструментів, 

приладів або іншого приладдя. 

Верхня частина шафи засклена і 

розділена на три відділення двома 

скляними полицями. Нижня частина 

шафи виконана у вигляді сейфа з 

металевою полицею. Габарити 500 х 

400 х 1610 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

106 
Шафа ШМ-С 

 призначена для розміщення і 

зберігання лікарських препаратів, 

витратних матеріалів, інструментів та 

інших приладів. Повністю засклена. 

Верхня частина розділена скляними 

полицями на три відділення. Нижня 

частина розділена скляною полицею 

на два відділення. Кількість скляних 

полиць - 4 шт. Габаритні розміри 500 

х 400 х 1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

107 
Шафа ШМ-М 

 призначений для розміщення і 

зберігання лікарських препаратів, 

витратних матеріалів, інструментів та 

інших приладів. Верхня частина 

шафи зі скляними дверима розділена 

на три відділення двома металевими 

полицями. Нижня частина шафи 

виконана у вигляді металевого сейфа, 

розділеного металевої полицею. 

Габарити 500 х 390 х 1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

108 
Шафа ШМ-М-С 

 Верхня частина в передній частині 

засклена. Верхня частина розділена 

скляними полицями на три 

відділення. Нижня частина розділена 

скляною полицею на два відділення. 

Кількість скляних полиць - 4 шт. 

Габаритні розміри 500 х 400 х 1610 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

109 
Шафа ШМ-М-М 

 призначений для розміщення і 

зберігання лікарських препаратів, 

витратних матеріалів, інструментів та 

інших приладів. Верхня частина 

шафи виконана у вигляді металевого 

сейфа, розділеного на три відділення 

двома металевими полицями. Нижня 

частина шафи виконана у вигляді 

металевого сейфа, розділеного на два 

відділення металевими полицею. 

Габарити 500 х 390 х 1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

110 
Шафа ШМ-Д 

 призначена для розміщення і 

зберігання лік. препаратів, витратних 

матеріалів, інструментів та інших 

приладів. Верхня частина шафи 

засклена з двома дверцятами і 

розділена на три відділення двома 

скляними полицями. Нижня частина 

– метал., виконана у вигляді двох 

сейфів. Кожен розділений метал. 

полицею. Габарити 900х400х1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

111 
Шафа ШМ-Д-С 

 призначена для розміщення і 

зберігання лікарських препаратів, 

витратних матеріалів, інструментів та 

інших приладів. Повністю засклена. 

Двері двостулкові. Верхня частина 

шафи розділена скляними полицями 

на три відділення. Нижня частина 

розділена скляною полицею на два 

відділення. Кількість скляних полиць 

- 4 шт. Габарити 900х400 х 1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

112 

Шафа ШМ-Д-М-

М 

 призначений для розміщення і 

зберігання лік. препаратів, витратних 

матеріалів, інструментів та інших 

приладів. Верхня частина виконана у 

вигляді двостулкового металевого 

сейфа, розділеного на три відділення 

двома металевими полицями. Нижня 

частина шафи виконана у вигляді 

двостулкового метал. сейфа, 

розділеного на два відділення метал. 

полицею. Габарити 900х400х1610 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

113 

Шафа ШМ-Д-М-

М-О 

 

призначений для зберігання ліків, 

витратних матеріалів, інструментів, 

приборів документів тощо. 

Виконаний у вигляді двостулкового 

металевого сейфу, розділеного на 

відділення 4 металевими полицями. 

Габаритні розміри 1010 х 400 х 1620 

мм.  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

114 

Шафа ШМ-Д-М-

С 

 призначений для зберігання ліків, 

витратних матеріалів, інструментів, 

приборів документів тощо. 

Виконаний у вигляді двостулкового 

металевого сейфа, з оскленими 

дверцятами, розділеного на 4 

відділення металевими полицями. 

Габаритні розміри 1010 х 400 х 1620 

мм.  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

115 

Банкетка 

коридорна БК-2 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого на металевий каркас з 

полімерним покриттям. Габаритні 

розміри 1100 х 355 х 435 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

116 

Банкетка 

коридорна зі 

спинкою БК-2-С 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого розміру 1100 х 355 х 

435 мм із спинкою. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

117 

Банкетка 

коридорная БК-

2-СП 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення двох 

клієнтів, відвідувачів чи 

співробітників. Складається з 

обтягнутих вінілісшкірою м'якого 

сидіння і спинки, встановленого на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Має металеві 

підлокітники. Габаритні розміри 1400 

х 870 730 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

118 

Банкетка 

коридорна БК-3 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого на металевий каркас з 

полімерним покриттям. Габаритні 

розміри 1600 х 355 х 435 мм.  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

119 

Банкетка 

коридорна БК-3-

Е 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого на металевий каркас з 

полімерним покриттям. Габаритні 

розміри 1600 х 355 х 435 мм.  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

120 

Банкетка 

коридорна зі 

спинкою БК-3-С 

 призначена для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого розміру 1500 х 355 х 

435 мм із спинкою. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

121 

Банкетка 

коридорная БК-

3-СП 

 призначена для використання в 

медичних і дитячих закладах і 

служить для комфортного 

розміщення трьох клієнтів, 

відвідувачів чи співробітників. 

Складається з обтягнутих 

вінілісшкірою м'якого сидіння і 

спинки, встановлених на металевий 

каркас з полімерним покриттям. Має 

металеві підлокітники. Габаритні 

розміри 1900 х 870х730 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

122 

Диван 

коридорний ДК 

 призначений для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення клієнтів, 

відвідувачів і співробітників. 

Складається з обтягнутих 

вінілісшкірою, м'якого сидіння і 

спинки, встановлених на металевий 

каркас з полімерним покриттям. 

Габарити 1900 х 535 х 790 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

123 
Банкетка В-5Р 

 призначена для використання в мед. 

закладах і служить для комфортного 

розміщення співробітників і 

пацієнтів. Складається з обтягнутого 

вінілісшкірою м'якого сидіння, 

встановленого на стійку з основою у 

вигляді п'ятипроменевої зірки на 

коліщатках. Висота регулюється 

обертан. сидіння. Діапазон регулюв. 

висоти 430÷560 мм. Діаметр 340 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

124 
Стілець ВС-5Р 

 призначений для використання в мед. 

закладах і служить для комфортного 

розміщення співробітників і 

пацієнтів. Складається з обтягнутих 

вінілісшкірою, м'яких сидіння і 

спинки, встановлених на стійку з 

основою у вигляді п'ятипроменевої 

зірки на коліщатках. Висота 

регулюється обертанням сидіння. 

Діапазон регулювання висоти 430 ÷ 

560 мм. Діаметр сидіння 340 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

125 

Стілець 

універсальний 

 призначений для використання в мед. 

закладах і служить для комфортного 

розміщення співробітників, клієнтів і 

відвідувачів. Складається з 

обтягнутих вінілісшкірою, м'яких 

сидіння і спинки, встановлених на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Габаритні розміри 475 х 

415 х 780 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

126 

Стілець 

лабораторний 

  

призначений для використання в 

медичних закладах і служить для 

комфортного розміщення 

співробітників. Складається з 

обтягнутих вінілісшкірою, м'яких 

сидіння і спинки, встановлених на 

металевий каркас з полімерним 

покриттям. Наявність поперечини для 

упора ніг і підвищена висота сидіння 

забезпечують додатковий комфорт 

при використанні. Габарити 495 х 415 

х 920 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

127 
Штатив ШДВ-3 

  

застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з трипроменевої 

підставки, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски чотирьох пластикових 

пакетів або корзинок для флаконів К-

Н і К-С. Діапазон регулювання по 

висоті 1670 ÷ 2520 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

128 

Штатив ШДВ-3-

К 

  

застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з трипроменевою 

підставки, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски двох пластикових пакетів 

або корзинок для флаконів К-Н і К-С 

і установки двох скляних пляшок. 

Діапазон регулювання по висоті 1760 

÷ 2610 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

129 

Штатив ШДВ-

3Б 

  

застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з трипроменевої 

підставки, трубчастої стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски двох пластикових пакетів 

або корзинок для флаконів К-Н і К-С 

і установки двох скляних пляшок. 

Висота штативу 2000 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

130 

Штатив ШДВ-

5Н 

  

застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з п'ятипроменевої 

підставки з регулювальними 

ніжками, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски чотирьох пластикових 

пакетів або корзинок для флаконів К-

Н і К-С. Діапазон регулювання по 

висоті 1525 ÷ 2 375 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

131 

Штатив ШДВ-

5Н-К 

 застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з п'ятипроменевої 

підставки з регулювальними 

ніжками, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски двох пластикових пакетів 

або корзинок для флаконів К-Н і К-С 

і установки двох скляних пляшок. 

Діапазон регулювання по висоті 1 615 

÷ 2 465 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

132 

Штатив ШДВ-

5Р 

 застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з п'ятипроменевої 

підставки, встановленої на роликові 

опори, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски чотирьох пластикових 

пакетів або корзинок для флаконів К-

Н і К-С. Діапазон регулювання по 

висоті 1570 ÷ 2420 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

133 

Штатив ШДВ-

5Р-К 

  

застосовується для розміщення 

ємностей з фізіологічними і 

лікарськими розчинами при 

проведенні медичних процедур. 

Складається з п'ятипроменевої 

підставки, встановленої на роликові 

опори, телескопічної стійки і 

кронштейна, призначеного для 

підвіски двох пластикових пакетів 

або корзинок для флаконів К-Н і К-С 

і установки двох скляних пляшок. 

Діапазон регулювання по висоті 1655 

÷ 2510 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

134 
Ширма Ш (1-5) 

 призначена для візуального поділу 

простору приміщення на окремі 

непрозорі зони. Секція ширми 

складається з трубчатого каркаса з 

полімерним покриттям і полотнища з 

ПВХ-плівки, яке легко миється. 2-5 

секцій можуть бути з'єднані між 

собою. Сполучені секції легко 

розташовуються під довільним кутом 

одна до однієї. Розмір секції на 

ніжках 660 х 1770 мм. Розмір секції 

на роликових опорах 660 х 1820 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

135 

Корзинка для 

флаконів К-С 

 

призначена для розміщення на 

штативі пляшок з інфузійними 

розчинами ємністю 250-500 мл. 

Виготовлена зі сталі з полімерним 

покриттям. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

136 

Корзинка для 

флаконів К-Х 

 

призначена для розміщення на 

штативі пляшок з інфузійними 

розчинами ємністю 250-500 мл.  

Виготовлена з хромованої сталі  

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

137 

Корзинка для 

флаконів К-Н 

 

призначена для розміщення на 

штативі пляшок з інфузійними 

розчинами ємністю 250-500 мл.  

Виготовлена з харчової нержавіючої 

сталі з чудовою якістю полірування 

покриття. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

138 

Корзинка для 

флаконів К-Ц 

 

призначена для розміщення на 

штативі пляшок з інфузійними 

розчинами ємністю 250-500 мл. 

Виготовлена із оцинкованої  сталі 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

139 

Підставка під 

таз СТ-ППТ-1 

 застосовується в хірургічних та 

стоматологічних відділеннях 

медичних закладів для розміщення 

нержавіючої ємності (тазу), 

призначеного для збору 

використаних витратних матеріалів. 

Складається з каркаса, телескопічної 

стійки, платформи та комплектується 

однією нержавіючою ємністю. 

Діапазон регулювання по висоті 675 

÷ 990 мм. Габаритні розміри 430 х 

500 х 675/990 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

140 

Підставка під 

два тази СТ-

ППТ-2 

 застосовується в хірургічних та 

стоматологічних відділеннях 

медичних закладів для розміщення 

двох нержавіючих ємностей (тазів), 

призначених для збору використаних 

витратних матеріалів. Складається з 

каркаса, телескопічної стійки, 

платформи та комплектується двома 

нержавіючим ємностями. Діапазон 

регулювання по висоті 675 ÷ 990 мм. 

Габаритні розміри 430 х 500 х 

675/990 мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

141 

Підставка під 

бікс ПБ 

 призначена для установки бікса і 

відкриття-закриття його кришки 

натисканням ноги на педаль. 

Використовується з біксом круглої 

форми діаметром від 240 до 395 мм і 

об'ємом від 6 до 18 літрів. Підставка 

оснащена механізмом регулювання 

по висоті, а також механізмом 

фіксації бікса від можливого 

перекидання при відкритті кришки. 

Обсяг бікса від 6 до 18 літрів. 

Габаритні розміри 455 х 575 х 1085 

мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

50 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

142 
Ширма ШБ-2 

 
призначена для візуального поділу 

простору приміщення на окремі 

непрозорі зони. Секція ширми 

складається з трубчатого каркаса з 

полімерним покриттям і тканевого 

полотнища, яке легко миється та 

переться. Сполучені секції легко 

розташовуються під довільним кутом 

одна до однієї. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

143 
Ширма ШБ-3 

 
призначена для візуального поділу 

простору приміщення на окремі 

непрозорі зони. Секція ширми 

складається з трубчатого каркаса з 

полімерним покриттям і тканевого 

полотнища, яке легко миється та 

переться. Сполучені секції легко 

розташовуються під довільним кутом 

одна до однієї. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

144 

Столик для 

забору крові СТ-

ЗК 

 

призначений для використання у 

медичних закладах і служить для 

розміщення рук пацієнтів під час 

процедури забору крові. Складається 

з металевого каркасу з полімерним 

покриттям та м'якої стільниці, 

обтягнутої вінілісшкірою. Габаритні 

розміри 770 х 510 х 310 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1
145 

Ростомір 

підлоговий РМ-

П 

 
призначений для використання у 

медичних закладах і служить для 

вимірювання росту клієнтів. 

Складається з металевих рами та 

стійки з полімерним покриттям, 

підставки з ДСП, обтягнутої 

вінілісшкірою, та пересувного 

пластикового рівня. Габаритні 

розміри 2200 х 380 х 420 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

146 

Ростомір 

підлоговий з 

електронними 

вагами РМ-П-Вэ 

 призначений для використання в 

медичних закладах і 

використовується для вимірювання 

росту пацієнтів. Складається з 

металічних рами та стійки з 

полімерним покриттям, підставки з 

ДСП, що відкривається, обтягнутої 

вінілісшкірою, пересувного 

пластикового рівня. Під підставкою 

розташовані електронні ваги. 

Габаритні розміри 2200 х 380 х 420 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

147 

Ростомір 

підлоговий з 

механічними 

вагами РМ-П-

Вм 

 призначений для використання в 

медичних закладах і 

використовується для вимірювання 

росту пацієнтів. Складається з 

металічних рами та стійки з 

полімерним покриттям, підставки з 

ДСП, що відкривається, обтягнутої 

вінілісшкірою, пересувного 

пластикового рівня. Під підставкою 

розташовані механічні ваги. 

Габаритні розміри 2200 х 380 х 420 

мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

148 

Крісло 

гінекологічне 

КГ-01 

 призначено для проведення 

гінекологічних обстежень, процедур, 

а також дрібних хірургічних 

втручань. Складається з металевого 

каркасу з полімерним покриттям та 

двох сходинок, сидіння, спинки, 

обтягнутих вінілісшкірою. Каркас 

виконаний з металевої труби 

прямокутного перетину. Спинка з 

механічним регулюванням кута 

нахилу. Підстава крісла встановлено 

на чотири опори, дві з яких гвинтові 

для регулювання стійкого положення 

крісла на підлозі. Елементи кріплення 

виконані зі сталі з цинковим 

покриттям. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

149 

Крісло-каталка 

КРК-1 

  

призначене для переміщень пацієнтів 

в сидячому положенні всередині 

медичних установ. КРК-1 складається 

з м'якого сидіння, оббитого 

медичним шкірозамінником, 

встановленого на чотири колеса. Два 

колеса великого діаметру дозволяють 

комфортно переміщати пацієнта 

через різні перешкоди. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

150 

Каталка для 

перевезення 

пацієнтів КПП 

  

призначена для використання в 

лікувальних установах і медичних 

стаціонарах, для розміщення і 

транспортування пацієнтів. Має бічні 

огорожі, які переміщаються по висоті 

в два положення і стаціонарну 

крапельницю. Додатково може 

комплектуватися матрацом. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

151 

Візок для 

перевезення 

хворих ТПБ 

  

Призначений для використання в 

медичних закладах і служить для 

транспортування хворих у горизонт. 

положенні. Складається з металевого 

каркасу, встановленого на 4 

поворотних колеса, 2 з яких оснащені 

гальмами, та ложа. обтягнутого 

вінілісшкірою. Має регульований 

підголівник. Кут нахилу фіксується 

гребінкою.  Має 1 ручку у вигляді 

низького бильця.  Габарити (з 

опущеним підголівником, по 

відбійникам коліс) : 2056х640х980 мм 

 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

152 

Столик-

тумбочка 

приліжкова СТ-

ТП 

 призначений для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконаний у вигляді метал 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на регульовані ніжки. 

У верхній частині каркаса - шухляда. 

Над шухлядою і в нижній частині 

каркаса розташовані полиці. З трьох 

сторін полиці мають огородження. 

Габарити 360х480х755 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

153 

Столик-

тумбочка 

приліжкова СТ-

ТПП 

 призначений для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконаний у вигляді метал. 

каркаса з полімер. покриттям, 

встановленого на коліщатка з 

гальмами. Каркас оснащений 

відкидною полицею розміром 

370х500 мм. У верхній частині 

каркаса розташов. шухлядка. Над 

шухлядкою і в нижній частині 

каркаса - полиці. З 3 сторін полиці 

мають огородження, верхні з яких 

одночасно виконують функцію ручок 

для переміщення столика. Габаритні 

розміри 780х430х775 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

154 

Столик-

тумбочка 

приліжкова СТ-

ТПП-2Я 

 призначений для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконаний у вигляді 

металевого каркаса з полімер. 

покриттям, встановленого на коліщатка 

з гальмами. Каркас оснащений 

відкидною полицею (370х500 мм). У 

верхній частині каркаса розташов. дві 

шухлядки. Над шухлядками і в нижній 

частині каркаса розташов. полиці. З 3 

сторін вони мають огородження, верхні 

з яких одночасно виконують функцію 

ручок для переміщення столика. 

Габарити 780 х 430 х 775 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
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1

155 

Тумба 

приліжкова ТП-

Р 

 призначена для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконаний у вигляді метал. 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на роликові опори. 

Верхня частина виконана у вигляді 

закритої із 3-х сторін полички. Нижня 

частина - як шафка з дверцятами, 

розділена металевою полицею на 2 

част. Дверцята можуть навішуватися 

як на правий, так і на лівий бік. 

Габарити: 490х420х695 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

156 

Тумба 

приліжкова ТП-

Д 

 призначена для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконана у вигляді метал. 

каркаса з полімерним покриттям. 

Верхня частина - у вигляді полички із 

ДСП. Під нею розташована відкрита 

ніша. Нижня частина виконана як 

шафка з дверцятами, розділена 

металевою полицею на 2 частини. 

Дверцята можуть навішуватися як на 

правий, так і на лівий бік. Габарити: 

380 х 380 х 770 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

157 

Тумба 

приліжкова ТП-

П 

 призначена для розміщення і 

зберігання ліків, посуду, предметів 

гігієни і дрібних особистих речей 

хворого. Виконана у вигляді метал. 

каркаса з полімерним покриттям, 

встановленого на колеса, 2 з яких з 

гальмами. В верхній частині - 

шухляда. Нижня частина - шафка з 

дверцятами, розділена металевою 

полицею на 2 частини. Середня 

частина - полиця, відкрита з 3 сторін. 

Тумба оснащена відкидною полицею-

столиком, що регулюється по висоті. 

Верхня і відкидна полиці з 

ламінованого ДСП. Габарити: 

465х615х823мм(у склад вигляді). 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com
mailto:office@aton-dnepr.com


 

 

 

55 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

158 

Стійка 

ендоскопічна 

СТ-ЕЯ-Кр 

  

призначена для розміщення на ній 

приладів, обладнання та витратних 

матеріалів. Стійка складається з 

розбірного металевого каркаса з 

полімерним покриттям, 

встановленого на чотири колісні 

опори з гальмами. У нижній частині 

каркаса розташовується шухляда, над 

якою розташовані шість металевих 

полиць. Відстань між полицями 

можна змінювати з кроком 50 мм. 

Укомплектована кронштейном для 

ендоскопа, виготовленим з 

нержавіючої сталі. Стійка 

комплектується мережевим фільтром. 

Розмір полиць 500 х 500 мм. 

Габаритні розміри 520 х 575 х 1450 

мм. 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

1

159 

Стійка 

ендоскопічна 

СТ-ЕЯ-Пб 

  

призначена для розміщення на ній 

приладів, обладнання та витратних 

матеріалів. Стійка складається з 

розбірного металевого каркаса з 

полімерним покриттям, 

встановленого на чотири колісні 

опори з гальмами. У нижній частині 

каркаса розташовується шухляда, над 

якою розташовані шість металевих 

полиць. Відстань між полицями 

можна змінювати з кроком 50 мм. 

Стійка комплектується бічною 

полицею розміром 215 х 320 мм. 

Стійка комплектується мережевим 

фільтром. Розмір полиць 500 х 500 

мм. Габаритні розміри 520 х 575 х 

1450 мм. 

 

 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 
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1

160 

Стійка 

ендоскопічна 

СТ-ЕЯ-Кр-Пб 

 призначена для розміщення на ній 

приладів, обладнання та витратних 

матеріалів. Стійка складається з 

розбірного металевого каркаса з 

полімерним покриттям, 

встановленого на чотири колісні 

опори з гальмами. У нижній частині 

каркаса розташовується шухляда, над 

якою розташовані шість металевих 

полиць. Відстань між полицями 

можна змінювати з кроком 50 

мм.Стійка комплектується бічною 

полицею розміром 215 х 320 мм, 

кронштейном для ендоскопа, 

виготовленим з нержавіючої сталі. 

Стійка комплектується мережевим 

фільтром. Розмір полиць 500 х 500 

мм. Габарити 520 х 575 х 1450 мм. 

ПНВП «Атон», 

Україна 
- 

Адреса: ПНВП «Атон», 49061, м. 

Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 4-в, к. 

45, Україна, Код ЄДРПОУ: 30228846, 

тел.: (056) 789-12-64, факс: (056)789-

12-94, e-mail: office@aton-dnepr.com  

Виробничі потужності: ПНВП 

«Атон», 52070, Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. 

Новоолександрівка, вул. Центральна, 

88, Україна. 

Декларація про 

відповідність від 

27.04.2018 р. 

Термін дії декларації 

про відповідність: 

27.04.2018-26.04.2023 

 

 

 
Генеральний директор  
ПНВП «Атон»   ______________________                                 С. О. Щербина 
                  

  М.П.               (підпис)             (П.І.Б.) 
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