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Fir ma RE H4MAT po wsta ła
w lip cu 2006 ro ku ja ko efekt
kil ku na sto let nie go do świad -
cze nia jej wła ści cie la - Sła wo -
mi ra Wroń skie go,  w za kre sie
kon struk cji wy ro bów  or to pe -
dycz nych i środ ków po moc ni -
czych dla osób z dys funk cja mi
na rzą dów ru chu.

Wła ści ciel po sia da kil ka -
dzie siąt za strze żeń pa ten to -
wych na swo je pro duk ty za rów -
no w Pol skim Urzę dzie Pa ten -

to wym w War sza wie, jak i w
Eu ro pej skim Urzę dzie Har -
mo ni za cji Ryn ku We wnętrz ne -
go w Ali can te. Wszyst kie wy ro -
by pro du ko wa ne są w opar ciu
o wdro żo ne Sys te my Za rzą -
dza nia Ja ko ścią EN ISO
9001:2000, a tak że EN ISO
13485:2003.

Do sko na ła ja kość
Wy róż ni kiem tych pro duk -

tów w sto sun ku do kon ku ren cji
jest do sko na ła ja kość wy ro bów
przy sto sun ko wo ni skiej ce nie
ich na by cia. Ce cha ta po wo du -
je, iż co raz wię cej wy ro bów or -
to pe dycz nych wy cho dzą cych
spod rę ki Sła wo mi ra Wroń -

skie go i stwo rzo ne go przez nie -
go ze spo łu pro jek to we go re -
kru tu ją ce go in ży nie rów, kon -
struk to rów, bio me cha ni ków,
le ka rzy or to pe dów i re ha bi li -
tan tów oraz te ra peu tów, tra fia
po za gra ni cę na sze go kra ju.

Głów ny mi od bior ca mi tych
wy ro bów są ta kie kra je jak: Wło -
chy, Gre cja, Sło wa cja, Cze chy,
Es to nia, Fin lan dia, Wiel ka Bry -
ta nia, Niem cy, Ru mu nia, Por tu -
ga lia, Hisz pa nia, Ło twa, Bel gia,
Li twa, Cypr, Ukra ina, Tur cja,
Zjed no czo ne Emi ra ty Arab skie,
Izra el, No wa Ze lan dia, Ka tar,
Chor wa cja.  Wszyst kie wy ro by
wy twa rza ne są w Pol sce we wła -
snych lub ko ope ra cyj nych za kła -
dach pro duk cyj nych i dys try bu -
owa ne są pod mar ka mi ART -
-REH www.art -reh.pl, AK CES -
-MED www.ak ces -med.com i
RE H4MAT www.or te zy.pl.

Fir ma RE H4MAT po sia da
wła sne za kła dy pro duk cyj ne
oraz wła sną sieć dys try bu cji w
Pol sce i po za jej gra ni ca mi, za
po mo cą któ rej do star cza klien -
tom wy ro by RE H4MAT oraz
ART -REH.

Wy ro by RE H4MAT -u ce -
chu ją się wy jąt ko wo do brą ja -
ko ścią, trwa ło ścią, kom for tem
użyt ko wa nia, funk cjo nal no ścią
oraz bar dzo wy so ką es te ty ką
wy ko na nia. Do pro duk cji or tez
uży wa się uni kal nych kom po zy -
cji su row ców gwa ran tu ją cych z
jed nej stro ny kom fort użyt ko -
wa nia, z dru giej zaś wzor co wą
wręcz re ha bi li ta cję. Spo sób pa -

ko wa nia i ozna ko wa nia wy ro -
bów po zwa la na sta łą kon tro lę
roz mia rów i ty pów, za rów no
przez oso by do ko nu ją ce wy sy -
łek pro duk tów, jak i w pro ce sie
za opa trze nia pa cjen ta.

Do każ de go pro duk tu do star -
cza na jest ta be la roz mia ro wa,
któ ra uła twia do bór wy ro bu do
da nej oso by. UWA GA: W przy -
pad ku, gdy nie ma moż li wo ści
do bra nia stan dar do we go roz -
mia ru wy ro bu, wy ko nu je my wy -
ro by in dy wi du al nie na mia rę pa -
cjen ta. Wy ro by RE H4MAT -u
znaj du ją za sto so wa nie nie tyl ko
w re ha bi li ta cji pa cjen tów. Dzię -
ki swym uni wer sal nym wła ści -
wo ściom, pew na gru pa  pro duk -
tów mo że być uży wa na rów nież
do ama tor skie go upra wia nia
spor tu oraz re kre acji – ja ko za -
bez pie cze nie przed ewen tu al ny -
mi kon tu zja mi czy ura za mi.

Szcze gól nie god ny mi po le ce -
nia do spor tu są or te zy wy ko na -
ne ze spe cja li stycz nych  dzia nin,
gwa ran tu ją cych do sko na łą
prze wiew ność skó ry przy bar -
dzo do brej sta bi li za cji sta wów.
Na wszyst kie pro du ko wa ne or -
te zy RE H4MAT udzie la 24 –
mie sięcz nej gwa ran cji oraz za -
pew nia peł ny ich ser wis w trak -
cie okre su użyt ko wa nia.

Słu żą ra dą i po mo cą
Pro duk ty RE H4MAT -u są

wy ro ba mi me dycz ny mi kla sy I
zgod ny mi z Dy rek ty wą Ra dy
93/42/EWG – pro du cent wy -
sta wił na nie sto sow ne de kla ra -

cje zgod no ści. W ser wi sie in -
ter ne to wym fir my mo że cie
Pań stwo po brać każ dą in te re -
su ją cą Was de kla ra cję.

Przed sta wi cie le fir my RE -
H4MAT są do Pań stwa dys po -
zy cji, w każ dym cza sie mo gą
Wam słu żyć ra dą i po mo cą, a
ich nu me ry te le fo nów znaj -
dzie cie Pań stwo w za kład ce
KON TAKT.

Fir ma co rocz nie wy sta wia się
na tar gach RE HA BI LI TA CJA
w Ło dzi i RE HA CA RE w Dus -
sel dor fie, gdzie mo gą Pań stwo
za po znać się z na szą ak tu al ną
ofer tą oraz pro po zy cja mi no -
wych wy ro bów. Fir ma RE -
H4MAT Sła wo mir Wroń ski

uzy ska ła wpis do Re je stru Wy -
twór ców i Wy ro bów Me dycz -
nych Urzę du Re je stra cji Pro -
duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów
Me dycz nych i Pro duk tów Bio -
bój czych i uzy ska ła nr iden ty fi -
ka cyj ny: PL/CA 01 05556. ssii

KKoo  rryy  gguu  jjee  tteenn  ddeenn  ccjjee  ddoo  ggaarr  bbiiee  nniiaa  ppllee  ccóóww  uu  ddzziiee  ccii  ii  ddoo  rroo  ssłłyycchh

Pro sto trzy macz AM -PES -01

JAK GŁO SO WAĆ?
- W tre ści SMS-a wpi sać ha sło NDP;
- Po ha śle na le ży wsta wić spa cję i
nu mer przy po rząd ko wa ny da ne mu
pro duk to wi, np. NDP 33;
- SMS -a wy sy ła my na nu mer 7711005511
(koszt SMS-a wy no si 1,22 zł z VAT).
Na Czy tel ni ków, któ rzy gło su ją w
na szym kon kur sie na swój ulu bio -
ny pro dukt cze ka ją atrak cyj ne na -
gro dy. Szcze gó ły wkrót ce.

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO
Kiełbasa wiejska pieczona z Górna
Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Szarek" Andrzej Szarek
Szynka Galicyjska
Uzdrowisko Rymanów S.A.
Woda mineralna Celestynka gazowana i niegazowana
PHU MATEO Stanisław Cabaj
Pierogi ruskie - 750g + 33% gratis
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
Jogurty owocowe 1,5 % tłuszczu 400 i 150 g - różne smaki
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna
Mleko spożywcze pasteryzowane, ekologiczne 900 ml
Firma "ROMIKO" s.c. Roman Kozak
Krokiety - różne nadzienia
PIEKARNIA s.c. Sajdak Wiesława, Sajdak Jerzy

Chleb domowy graham z boczkiem i papryką
HORTINO  ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. 
Zupa grzybowa z podgrzybkami
Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki z Dębicy
Oferta edukacyjna: 2-letnia zaoczna szkoła policealna 
o uprawnieniach szkoły publicznej - 15 kierunków
PPHU "Pierożek" 
Pierogi Ruskie
PPH "ANNA" Marek Broniek
Nafta kosmetyczna z wyciągami ziołowymi do pielęgnacji włosów
Restauracja Bella Rosa
SPECJAŁY BABUNI - 14 gatunków pierogów
Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych Stefania Sierkowska
Makowce z ciasta drożdżowego
Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych Stefania Sierkowska
Paszteciki z ciasta półfrancuskiego 
nadziewane kapustą z grzybami i kaszą gryczaną
Zakład Przetwórczo - Handlowy BASZPOL
Ekologiczne produkty orkiszowe - chleb, ciastka, płatki
Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana"
Trufla Podkarpacka - mieszanka czekoladowa 
o rdzeniach: orzechowym, migdałowym, kakaowym
FPHU HELVA PIEKARNIA Elżbieta Nawłoka
Chleby - orkiszowy kołodziej i tradycyjny od Nawłoki 
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 
Kształcenie kadr inżynierskich dla potrzeb Doliny Lotniczej
Uzdrowisko Iwonicz S.A. 
Seria kosmetyków "PROSTO Z NATURY"
PPHU ANMAR Anna Surmacz 
Chleb razowy łańcucki pieczony na liściu kapusty 
w piekarni opalanej drewnem
Wyższa Szkoła Zarządzania 
Nowa Formuła Studiów Biznesowych /niestacjonarnych/
Restauracja Huculska
Specjały Huculskie: schab grillowany z sosem 
porowo-śmietanowym i szaszłyk z polędwiczek wieprzowych
Sylveco
Seria kosmetyków brzozowych
Spectre Sp z o.o.
Filety śledziowe: marynowane w oleju, w sosie wiosennym, 
przysmak gajowego
Kobi Paweł Kobosz
Wina gronowe
Kobi - Light Paweł i Piotr Kobosz Sp. J.
Plafoniery Kobi - elementy dekoracyjne, 
oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych

Reh4mat Sławomir Wroński
Prostotrzymacz AM-PES-01
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Firmy ubiegające się o znak jakości 
GC Nowiny „Nasze Dobre Podkarpackie“ 
oraz zgłoszone produkty
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