
Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları Tüm 
Çeşitleriyle Burada 
Hasta karyolası ve hasta yataklarının imalat fiyatlarıyla 
emeksaglik.com'da satış ve kiralaması yapılmaktadır 

Hasta Karyolası imalat endüstrisinde 1996 yılından bu yana faaliyet 
gösteren Emek Sağlık kurulduğu günden bu yana; elektrikli hasta 
karyolası, motorlu, ahşap, ev tipi hasta yatakları, muayene masaları, 
hastane dolapları gibi farklı ürünlerin de üretimini gerçekleştirmiştir. 

20 yıl boyunca ilk olarak manuel hasta karyolası imalatı ile sektörde yerini 
alan firmamız, bu süreçteki Ar-Ge çalışmaları sonucunda TSE ve Avrupa 
Standartlarına uygun elektrikli hasta karyolası üretimi ile daha modern ve 
devrin ihtiyaçlarına yönelik imalata geçmiştir. Şimdi ev tipi ve hastane 
yatakları, muayene divanları, hastane dolapları ve diğer medikal ürünlerin 
imalatı yapılmaktadır. 

Emek Sağlık İstanbul'daki merkezinde üretim, satış ve kiralama faaliyetlerini 
sürdürmekte, yanı sıra Türkiye'nin tüm bölgelerine ve bir çok dünya 
ülkesine pazarlama ve ihracat faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yatan hastaların, el kumandası üzerindeki düğmeleri kullanarak farklı 
pozisyonlara getirilebildiği ve hastanın rahatça yataktan ayrılmasını 
sağlayan elektrikli ve çok yönlü hareketli karyolası imalatı tesislerimizde 
yapılmaktadır. 

Fabrikamızda imalatı yapılan; hasta karyolası, hasta yatakları, muayene 
divanları, hastane dolapları, narkotik dolapları, şık tasarımı, ekonomik 
fiyatları yanı sıra maksimum dayanıklılık ve konfor sağlaması açısından 
tercih ediliyor. Medikal karyolalar, tedavi süreci bittiğinde normal bir ev tipi 
hasta karyolası olarak kullanılabiliyor. İmalatını yaptığımız hasta yatakları, 
ev, hastaneler, diyaliz merkezleri ve diğer sağlık merkezlerinde kullanılıyor. 
Ürünlerimizin kolay taşınabilir özelliği karyolanın ev içinde rahatlıkla yer 
değişimine olanak sağlıyor. Tasarımıyla dikkatleri çeken Emek Sağlık 
Hasta Yatakları'nın kan dolaşımın rahatlamasını sağlayan farklı 
pozisyonları bulunuyor. Kendi imalatımız olan hasta karyolası; yemek, 
televizyon izlemek, okumak, bilgisayar kullanmak gibi sosyal etkinlikleri 
hastanın kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlıyor. Yatak içerisindeki 
mekanizmaları da bünyesinde üreten firmamız, üretimde 
kullanılan visco hammadde ayrıcalığı ile daha rahat bir uyku ve hareket 
kabiliyeti ile diğer yataklara göre avantaj sağlıyor. 
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Rahat kullanım ve hareket kabiliyeti sağlama hedefiyle imalatını yaptığımız 
yataklar, hastanın rahat hareket etmesini ve dinlenmesini sağlayarak 
iyileşme sürecini hızlandırıyor. Baş ve ayak kısımları el kumandası ile aşağı 
yukarı hareket ettirilebilen karyolalarımız, yatağa bağımlı kişinin tedavi 
sürecinde günlük faaliyetlerini rahatlıkla yapmasına yardımcı oluyor. Bu 
özelliklere sahip Emek Sağlık hasta yatakları ideal çözüm sunuyor. 

Kırk yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden Emek Sağlık, hasta 
karyolası yatakları alanında Türkiye'de bilinen ve tercih edilen bir imalatçı 
olma ayrıcalığı taşımaktadır. Emek Sağlık, Türkiye'nin ve dünyanın farklı 
bölgelerine ürünlerini pazarlamaktadır. Kalite, ekonomik fiyat ve ergonomik 
dizaynı ürettiği tüm ürünler için temel prensip ve kalite politikası olarak 
benimsemiş olan Emek Sağlık, sektörde tanınan bir firma olma hedefine 
ulaşmıştır. 

Şirketimiz, kaliteden ödün vermeden en uygun maliyetlerle üretimi ön 
planda tutan, hastane dolapları, muayene divanları, narkotik dolapları gibi 
ürünlerin imalatını, satışını yapan, sizlere hasta yatağı kiralama hizmeti de 
veren bir firmadır. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için sürekli 
üretim kapasitesini arttırmaktadır. 

Firmamız, medikal piyasasında hasta yatakları imalatı, hastane dolapları, 
kiralama ve satış hizmetini uzman kadrosu ve teknik ekibiyle, en mükemmel 
şekilde vermeyi ilke edinmiştir. Ürünlerimiz değişik kategori ve özelliklere 
sahip modellerde, her bütçe ve ihtiyaca yönelik şekilde üretilmektedir.  

Hasta karyolası kiralama, satışı ve satış sonrası servis ve 
destek hizmetleri firmamız tarafından herhangi bir gecikme ve problem 
yaşanmadan kusursuz bir şekilde verilmektedir. Türkiye'nin bütün bölgeleri 
ve yurt dışına hasta yatağı satışımız ve kiralık hasta karyolası hizmetimiz 
vardır. 

Çocuk hastaların kullanımına uygun karyolalarının da firmamızda üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Elektrikli, motorlu, kumandalı,havalı hasta 
yatakları gibi ürünlerin imalatını, satış ve kiralamasını yapan şirketimiz yerli 
ve yabancı medikal sektörde ihtiyaç duyulan miktarda ürünü, en kısa 
zamanda temin edebilmektedir. Mağazamızdan, katalog ya da sitemizdeki 
modellerden seçtiğiniz ürünleri aynı gün size teslim edilecek şekilde satın 
alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlar ve yüksek kalitede imalatını yaptığımız 
karyola ve yatakların, toptan veya perakende olarak satışını yapıyoruz. 

Hasta Yatakları 
Sahibinden ve 2. el hasta karyolası satışı firmamızda 
yapılmaktadır. Firmamız; Elektrikli Hasta Karyolasını, standart hastaların 
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ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve fiyatının uygun olması nedeniyle tavsiye 
etmektedir. Yüksek kalitedeki ürünlerin en uygun fiyat garantisi ile satışının 
yapılması, Emek Sağlık firmasının hasta karyolası imalatçısı olması; direk 
imalat fiyatları ile son kullanıcıya ürünü ulaştırmasından 
kaynaklanmaktadır. Ürünlerimiz piyasada ucuz fiyatlar ile satılan kalitesiz 
hasta karyolalarından değildir.! 

Hasta karyolası, hasta yatakları çok uygun fiyatlarıyla emeksaglik.com'da 
satılmaktadır. Emek Sağlık; Medikal hasta karyolası sektöründe hasta 
yatakları, hasta karyolası imalatı, satışı ve kiralık hasta karyolası hizmeti 
veren bir firmadır. İmalatını yaptığımız ev tipi hasta karyolası ve ev tipi 
hasta yataklarını emeksaglik.com'da uygun fiyatlarla kiralıyoruz. 
 

Hastanelerde kullanılan hastane dolapları, narkotik dolapları gibi diğer 
ürünlerimiz de tek kapılı, iki kapılı, camlı modelleriyle sitemizde satışa 
sunulmaktadır. Doktor ve hasta odalarında bulunması gereken muayene 
masaları (divanları), paravan, eskabo,hastane dolabı, ecza dolabı gibi 
ürünlerin de firmamızda imalatı yapılıp tüm Türkiye ve Dünya ülkelerine 
satışı, pazarlaması ve ihracatı gerçekleştirilmektedir. Firmamız gelişme 
sürecinde ürün çeşit ve modellerini daha da çoğaltarak yerli ve yabancı 
medikal ürün piyasalarında daha iyi bir konum sağlama çabası ile ar-ge 
çalışmalarına da devam etmektedir. Hasta karyolası imalatı yaparken 
kullandığımız dual motor, piston motor gibi bir çok parça ve aksesuarlar 
da firmamız bünyesinde tam uyumlu ve kalite yönergelerine uygun bir 
şekilde üretilmektedir. 

Her çeşit hasta karyolası, elektrikli hasta karyolaları ve hasta 
yataklarının imalatı, uygun fiyatlarla satış ve kiralaması Emek Sağlık 
firmasında yapılmaktadır. 
 
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, 
Antalya, Artvin, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, 
Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, 
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, 
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, 
Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde hasta karyolası 
satış ve kiralama hizmetimiz vardır. 
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