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Mobilność

HERDEGEN  Créateur d’Autonomie depuis 1860

Jako wyłączny dystrybutor marki HERDEGEN w Polsce przedstawiamy historię naszego partnera.

Jest to historia, która od lat odwołuje się do tych samych wiodących wartości:

rodziny, innowacji, partnerstwa i jakości...

W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. W rzeczy samej, w tamtych 
czasach modne dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym. Zatem w 1900 roku w Firmie pracowało już 
ponad 100 robotników.

W roku 1924 z końcem wojny jego syn, Paul był w stanie stworzyć pierwszą laskę dla niewidomych.

W 1936, rząd wprowadził restrykcje ograniczające możliwości posiadania lasek z powodu rosnącej fali demonstracji i powtarzających się 
przypadków używania ich przez demonstrantów przeciwko policji. W związku z tym, a także zmieniającymi się nawykami użytkowników 
HERDEGEN rozpoczął ewolucję laski spacerowej, jako pomocy dla inwalidów.

W 1957, Jean Herdegen - wnuk, zaprojektował i wyprodukował pierwszą łokciową kulę inwalidzką  we Francji. Pozostały asortyment, jak 
trójnogi, balkoniki i podpórki stopniowo wprowadzano do produkcji, aby zwiększyć ofertę pomocy do chodzenia.

W latach 1980, HERDEGEN rozoczął wielką ekspansję, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął w zakresie 
nieporównywalnym z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju firmę, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, know-
how, oraz produkcję wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych z najnowszymi standardami światowymi.  Szeroki wybór pomocy 
takich jak fotele sanitarne, zautomatyzowane łóżka szpitalne i do opieki domowej, materace, pomoce łazienkowe czy w codziennym życiu... 
wszystko to jest odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa na świecie, i związane z nim zapotrzebowanie na wyposażenie 
zarówno szpitalne jak i do użytku domowego. W międzyczasie osobnym torem rozpoczął się rozwój linii wyrobów ortopedycznych, obecnie 
znanych i na polskim rynku pod marką ATHENAX. 

Obecnie, HERDEGEN jest największym na świecie producentem kul inwalidzkich i jednym z głównych niezależnych dostawców produktów 
rehabilitacyjnych do użytku domowego w Europie. 
Dzięki zachowanej niezależności, po tych 152 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami 
dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.

Kilka światowych nowości z historii firmy:
W 1990 roku słynna miękka nasadka podwyższająca sedes CONTACT PLUS. W 2001 rewolucyjna bi-komponentowa kula inwalidzka ADVANCE, 
niezaprzeczalny dowód możliwości innowacyjnych firmy. W 2002 nowa kula inwalidzka EVOLUTION, w 2004 ulepszony model ADVANCE II , w 
2008 nowa kula inwalidzka dla dzieci TIKI oraz fotel sanitarny EVEN, w 2009 nowa linia foteli sanitarnych BEST UP a w 2012 nowe łóżko do opieki 
domowej AMPLITUDE.

Jakość jako codzienna troska:
Procesy produkcyjne w HERDEGEN podlegają ciągłemu nadzorowi służb jakościowych oraz niezależnym testom instytucji certyfikujących. 
Znakomita większość produktów spełnia wymagania europejskich lub międzynarodowych standardów (ISO, EN CE...). Identyfikacja wszystkich 
procesów oraz pojedyńczego produktu zapewnia pełen profesjonalizm oraz możliwość śledzenia każdego etapu jego powstawania.

Przewracanie kartek tego katalogu jest jak przeglądanie kartek starego domowego albumu ze zdjęciami, skłaniającego do refleksji nad 
historią firmy, pisaną codziennie, słuchając użytkowników, profesjonalnych dystrybutorów, lekarzy, sprzedawców w dużych salonach i małych 
sklepikach, gdzie wszyscy oni traktowani są jako długoterminowi partnerzy.

HERDEGEN w liczbach:

• Założona w 1860 roku
• 22000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
• Eksport do 50 krajów na całym świecie
• 185 pracowników
• 2500 dystrybutorów na świecie
• 2000 pozycji katalogowych

ASTON - jako autoryzowany dystrybutor marki HERDEGEN istnieje na polskim rynku od 1998 roku. Jako poważny i solidny partner od początku 
naszego istnienia bierzemy aktywny udział w rozwoju HERDEGEN, mając niemały wpływ na jego kierunek, charakterystykę nowych produktów, 
rozwój linii ofertowej, ewolucję istniejących pozycji asortymentu, czego przykładem może być choćby wprowadzenie do produkcji linii kul 
inwalidzkich PROGRESS - jest to model opracowany specjalnie z myślą o rynku polskim, jako odpowiedź na sugestie naszych partnerów.
Czerpiąc wzór z HERDEGEN, także i my jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym odbiorcom, dużym i małym, lekarzom a także użytkownikom 
naszych produktów za wszelkie słowa wsparcia, krytykę, radę, bo to dzięki nim możemy się rozwijać w ciągłym dążeniu do doskonałości.

Przeglądając wspólnie z Państwem ten katalog pragniemy wszystkim podziękować za długoletnie wsparcie i dobrą radę.
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BODYCARE
ref.420980

Ergonomiczne podparcie pleców w pozycji siedzącej.
Wymusza prawidłową postawę dzięki opatentowanemu, niezależnemu systemowi 
przegubowemu. W domu, w pracy, w samochodzie - Twoje plecy są w troskliwych dłoniach.
Regulowana wysokość, system wentylacji, łatwo zdejmowane pokrowce. Pasuje do każdego 
typu krzesła, fotela, także na kanapie. Zmniejsza do 50% napięcie mięśni.

dla kogo BODYCARE:

• kierowcy, zwłaszcza zawodowi
• pracownicy biurowi
• cierpiący na bóle lędzwiowo-krzyżowe
• pacjenci na wózku inwalidzkim
• kobiety w ciąży
• uczniowie

PODUSZKA OBROTOWA z elastyczną podstawą
Pasuje do każdego krzesła, fotela, łóżka, w samochodzie, dzięki podstawie, która dopasowuje się 
do kształtu powierzchni, na której jest położona (np.profilowane fotele samochodowe).
Bardzo płaska, ułatwia zajęcie pozycji siedzącej, gdy mamy ograniczony dostęp do siedzenia, 
poprzez niemal bezwysiłkowy obrót wraz z użytkownikiem siedzenia.

PODUSZKA OBROTOWA na sztywnej podstawie
Doskonała pomoc asystująca transfer, np. z wózka na fotel. Sztywna podstawa z polipropylenu, natomiast 
poduszka z pianki pokrytej łatwo zdejmowalnym pokrowcem z alcantary, obraca się niezależnie od 
podstawy o 360° stopni wokół własnej osi, umożliwiając łagodne i łatwe zajęcie pozycji.

BODYCARE

PODUSZKA OBROTOWA
z elastyczną podstawa

ref.820119

PODUSZKA OBROTOWA
na sztywnej podstawie

ref.820119
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LIFT UP
ref.820150

łatwe przechowywanie 
i transport

łatwo zdejmowany 
pokrowiec

• 6 kół na specjalnym, obrotowym mechanizmie, aby pokonanie 
schodów stało się błachostką.

• stabilna, wytrzymała konstrukcja, wykonana z mocnych 
tworzyw sztucznych oraz rurek aluminiowych, jednocześnie 
bardzo lekka - waży zaledwie 2,8kg

• pojemny - z łatwością zmieścisz w nim tygodniowe zakupy, a 
dopuszczalna ładowność to aż 40kg

• w komplecie zawiera też uchwyt na parasol - na pewno się 
przyda

• bezpieczne zamknięcie
• wygodny uchwyt
• wymiary: 105 x 46 x 30cm
• złożony płasko, nie zajmuje wiele miejsca.

WÓZEK NA ZAKUPY
ref.820901 zielony

ref.820902 
czarny

ref.820903 
czerwony

PRZENOŚNY ZESTAW PRYSZNICOWY
ref.820116

ROTOR
ref.820029

ROTOR
Nadaje się do ćwiczeń ruchowych zarówno dolnych jak i górnych kończyn. Lekka rama oraz opaski 
mocujące stopy na pedałach zapewniają bezpieczeństwo użycia zarówno na podłodze jak i na łóżku.
Opór regulowany śrubą.

Przenośny zestaw prysznicowy z nadmuchiwanym basenem
Praktyczna pomoc w domu, podróży, zalecana szczególnie dla osób świadczących mobilne usługi 
pielęgniarskie oraz do użytku w opiece nad obłożnie chorymi.
Zasobnik wody ma kształt worka i pojemność 8 litrów, jest przystosowany do zawieszenie na 
stojaku do kroplówki lub na ścianie. Wąż prysznica, długości 150cm, wypływ wody sterowany 
przyciskiem. Słuchawka zapewnia wygodny, szeroki strumień.

Poduszka ułatwiająca wstawanie: dzięki sprężynie gazowej, znacząco wspomaga 
wstawanie z pozycji siedzącej - wystarczy zapoczątkować proces wstawania, a inteligentny 
mechanizm delikatnie wypchnie użytkownika w górę, z siłą do 70% wagi ciała.
Pokrowiec zdejmowany, z tkaniny trudno brudzącej się.

LIFT UP
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POMOCNA DŁOŃ chwytaki
Wysokiej jakości, wytrzymałe chwytaki aluminiowe. Ząbkowana szczęka oraz elastyczna 
nasadka gumowa współpracują zapewniając pewny chwyt o łatwo regulowanym nacisku. 
Anatomicznie ukształtowany uchwyt i dźwignia wyzwalająca.

ref.820066 długość 66cm
ref.820076 długość 86cm

CHWYTAK Z ŁYŻKĄ 
DO OBUWIA
ref.820077

ŁYŻKI DO OBUWIA przedłużone

POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK z tasiemkami
Prosty przyrząd wspomagający nakadanie skarpetek lub rajstop, gdy dosięgnięcie własnych 
stóp nie jest już prostą czynnością. Składa się z elastycznej ksztatki z tworzywa oraz długich, 
bawełnianych tasiemek (długość 88cm). Nakładamy skarpetkę na kształtkę, powodując
jej wygięcie „w łódeczkę”, a następnie wsuwamy stopę, pociągając jednocześnie
tasiemki w górę. Skarpetka zaczepiona o występy kształtki pozostaje na
miejscu do czasu, gdy palce stopy osiągną koniec skarpetki, a następnie
płynnie wysuwa się, pozostawiając skarpetkę tam, gdzie jej miejsce.
ref.820400

ŁYŻKA DO OBUWIA  
metalowa, chrom, 
długość 47cm 
ref.820300

końcówka wspomagająca 
zdejmowanie obuwia

ŁYŻKA Canard 
ref.100800

ŁYŻKA Main
ref.100804

ŁYŻKA Cerf 
ref.100814

POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK LUX
Teleskopowe, regulowane ramiona, długość 38 do 60cm, wspomaga zakładanie skarpetek lub 
rajstop na takiej samej zasadzie, jak model z tasiemkami.
ref.820500

CHWYTAK DO OŁÓWKA
ref.820113

LICZYDŁO DREWNIANE
Prosty przyrząd do masau stóp. Stymuluje 
krążenie i przywraca energię.
ref.820801
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SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE z zawieszką na szyję
Dzięki możliwości regulowanego zawieszenia na szyi ręce pozostają wolne, co czyni je 
niezwykle pomocnym przy robótkach ręcznych i innych czynnościach wymagających 
użycia obu rąk przy dokładnej analizie wzrokowej. Wyposażone w dodatkową lupę o 
wielkim powiększeniu, co ułatwia dostrzeżenie szczegółów
ref.820114

OGRZEWACZ DO STÓP elektryczny
Praktyczne rozwiązanie problemu wiecznie zziębniętych stóp. 
Szybki i komfortowy ogrzewacz wyposażony w regulowany 
termostat oraz miękki, zdejmowany pokrowiec
ref.820803

Sztućce elastyczne:
W przypadku ograniczonej ruchomości stawów nadgarstkowych lub palców mogą 
okazać się sporym ułatwieniem podczas posiłku. Sztućce mogą być wygięte do 
dowolnej pozycji i w niej pozostają.

DYSPENSER DO TABLETEK
służy także do porcjowania

ref.820106

OTWIERACZ DO BUTELEK
gumowy, łatwo adaptuje się do 

wielu nakrętek
ref.820090

ŁYŻKA ELASTYCZNA
ref.820102

WIDELEC ELASTYCZNY
ref.820103

SZCZOTKA ERGONOMICZNA
Długi uchwyt, oraz kształt dopasowany tak, aby podczas 
codziennej higieny ułatwić dostęp do wszystkich partii 
ciała, zwłaszcza pleców.
ref.820800

OTWIERACZ DO PUSZEK
ref.820104
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www.aston.pl

D A J E M Y  N I E Z A L E Ż N O Ś Ć

ul. Powstania Wlkp.45
88 - 320 Strzelno
( +48 52 318 38 57
fax +48 52 318 37 01

info@aston.pl


