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wall-mounted

MERYwall



INMED-KARCZEWSCY to połączenie ponad 30 letniego doświadczenia, tradycji i innowacyjności w branży 
medycznej. Korzenie firmy sięgają lat 80-tych. Kiedy to część naszej kadry zdobywała doświadczenie pracując 
w nieistniejących już dziś Zakładach Techniki Medycznej we Wrocławiu. Aktualna struktura firmy powstała w 
1995 roku funkcjonując przez 10 lat pod nazwą INMED S.C. , żeby w grudniu 2005 roku przekształcić się na 
INMED-Karczewscy S.C. wskazując przy tym na silną markę rzetelność i doświadczenie Państwa Krystyny i 
Edwarda Karczewskich. Od tego momentu nasze wyroby spełniają wymagania tzw. dyrektywy nowego 
podejścia, a zakład pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością ISO – 9001 oraz ISO 
13485. 

Dziś nazywamy się INMED-KARCZEWSCY sp z.o.o. sp.k., zatrudniamy ponad 80 najlepszych specjalistów w 
dziedzinie projektowania i realizacji najbardziej skomplikowanych projektów medycznych. Naszą podstawą 
działalności są systemy rurociągowe do gazów medycznych, którymi zajmujemy się od początku istnienia firmy, 
utrzymując ciągłą pozycję lidera na rynku. Od prawie 15 lat udoskonalamy jednostki zaopatrzenia medycznego. 
W tym panele nadłóżkowe, kolumny i mosty sufitowe. Nasz nowoczesny zakład produkcyjny wyprodukował 
dotychczas kilkadziesiąt tysięcy jednostek zasilania medycznego pozwalając nam tym samym na zdobycie 
najlepszego doświadczenia w zakresie tych produktów. Dlatego też, chcielibyśmy zaprezentować Państwu 
katalog rodziny produktów MERY, produktów, z których nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo dumni. 

Chcąc wdrożyć nową rodzinę paneli nadłóżkowych, rozważaliśmy wprowadzenie nowych marek, ale 
uznaliśmy, że tak jak w życiu najważniejsze są wartości rodzinne tak w naszych panelach  wszystko pochodzi od 
MERY. A może też dlatego, że nazwa została nadana na cześć wnuczki państwa Karczewskich – Marysi? 

Uznaliśmy, że połączenie tradycji z delikatnym liftingiem nazwy i wyrobu będzie zarazem podtrzymaniem siły 
marki jak i promocją kolejnych wyrobów z mocną marką. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości Marysia będzie dumna z nas i naszych decyzji. 

Zespół INMED-KARCZEWSCY

INMED  TRADYCJA I INNOWACYJNOŚĆ



Każdy z naszych wyrobów zanim trafił do użytkownika, przeszedł przez nasz dział konstrukcyjny. Dział, w 
którym czasami najbardziej szalone pomysły znajdują swoje miejsce w naszych produktach. 

Zaczynamy klasycznie z czystą kartką i burzą mózgów, ołówkami, flamastrem, litrami kawy i herbaty, żeby 
wreszcie usiąść do komputerów i przy użyciu oprogramowania CAD wykonać symulacje, wizualizacje i 
dokumentację wykonawczą. 

A później... Proszę spojrzeć na katalog MERY, stoiska targowe, wreszcie produkty to nasze dzieła, projektujemy 
je samodzielnie, nie oddajemy tej przyjemności agencjom kreatywnym. 

projektujemy

Solid-surface, miedź, drewno, szkło. Nie obawiamy się nowoczesnych materiałów, ich obróbki czy formowania. 
Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy do paneli nadłóżkowych miedź przeciwdrobnoustrojową czy Corian® 
firmy DuPont®. 

wdrażamy

Od ponad 20 lat wytwarzamy nasze produkty w fabryce w Polsce pod Wrocławiem. Jest to największa i 
najnowocześniejsza fabryka w Europie tego rodzaju sprzętu. INMED to połączenie jakości, świetnych warunków 
pracy, doskonałego otoczenia i przede wszystkim wyjątkowych ludzi z ogromną wiedzą i zaangażowaniem. 

wytwarzamy

Obok nowoczesnej fabryki, maszyn, komputerów, systemów zarządzania jakością ISO – 9001 oraz ISO 
13485, które czuwają nad każdym procesem wytwarzania wyrobów wierzymy, że to odpowiedzialni 
pracownicy są najlepszą wizytówką firmy. Bez nich, nawet przy najszybszych komputerach i najbardziej 
precyzyjnych maszynach nie udałoby się osiągnąć tak licznych sukcesów.  

Nasze produkty oraz firma od wielu lat jest nagradzana za dynamiczny wzrost czy innowacyjne produkty. 
Poniżej przedstawiamy Państwu tylko część naszych osiągnięć z ostatnich kilku lat. 

i nagradzają nas za to

2011

ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

2012

ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
ź Gazele Biznesu PULS BIZNESU
ź Dynamiczna Firma BISNODE

2013

ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
ź Firma z Zasadami

2014

ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
ź Polska Nagroda Innowacyjności - nominacja
ź Dobry Wzór - finalista
ź Jakość roku - panele MERY
ź Certyfikat Rzetelności - KRD
ź Acanthus Aureus - MTP

2015

ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
ź Jakość roku - panele MERYcomfort

2016

ź Złoty Medal - MERYcomfort - MTP
ź Acanthus Aureus - MTP
ź Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
ź Jakość roku - kolumny LISSA

2017

ź Gazela Biznesu PULS BIZNESU
ź Gepard Biznesu
ź Efektywna Firma 
ź Brylant Polskiej Gospodarki



inspiracja przyszłości

Byliśmy wyjątkowo zaskoczeni z połączenia dwóch światów: funkcjonalności i piękna. Szukając inspiracji 
wkroczyliśmy w miejsca, które dotychczas nie były dostępne w naszych produktach. Wykorzystanie faktury 
drewna, bardzo rzadko wykorzystywanego w wyrobach medycznych i popularnego aluminium, okazało się 
wyjątkowym zestawieniem, pozwalającym pacjentowi choć na chwilę zapomnieć, że znajduje się w szpitalu. 

Jednostki zaopatrzenia MERYwall wpisują się w nowoczesną i klarowną filozofię tworzenia wyjątkowych 
rozwiązań w salach pacjentów. Ogromny zakres ergonomiczny i funkcje dają nam nie tylko powód do dumy, ale 
także satysfakcje z jaką spoglądamy na nowocześnie zaprojektowane sale pacjentów. 

MERYwall to przede wszystkim połączenie długiej tradycji i doświadczenia firmy INMED z wizją przyszłości. 

finalista
konkursu



perfekcja światła

Światło pobudza naszą wyobraźnię. Pokazuje nam miejsca, których często nie dostrzegamy. MERYwall jest 
wyjątkowym połączeniem światła jako elementu funkcjonalnego i dekoracyjnego. Nie chcemy już dłużej, aby 
światło było tylko elementem technicznego wyposażenia, chcielibyśmy, aby światło było perfekcją. 

Nasz produkt opiera się o estetyczną, poziomą, oprawę oświetleniową z szczotkowanego aluminium, która 
idealnie pasuje do pozostałych elementów wyposażenia. Źródłem światła są między innymi fluorescencyjne 
świetlówki liniowe uruchamiane elektronicznym balastem. Dzięki niepełnej separacji światła górnego i dolnego 
uzyskaliśmy wyjątkowy, dodatkowy efekt wizualny. Natężenie światła w oprawie można dobrać indywidualnie, 
podobnie jak sposoby jego włączania. Innym wyjątkowym rozwiązaniem jest sterowanie w szerokim zakresie 
natężeniem światła np. przy pomocy manipulatora dla pacjenta. AmbientLight, który znajduje się w obrysie 
produktu cechuje nie tylko unikalny design, ale także wyjątkowa funkcjonalność technologii LED. Dzięki temu 
oświetleniu pacjent może spokojnie odpoczywać przy delikatnym, ciepłym świetle, którego źródło jest poza 
zasięgiem jego wzroku. 

,,Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło” 
Oscar Wilde 

Pełne oświetlenie                                       Lampa pacjenta                                         AmbientLight



dopasowanie

Indywidualność każdego z rozwiązań jest charakterystyczna dla linii MERYwall. Kolorystyka, kształt i 
wyposażenie mBOXów lub światło nadają każdemu pomieszczeniu wyjątkowy i unikalny nastrój. Mnogość 
konfiguracji ograniczona jest jedynie wyobraźnią projektanta. Praktycznie, każdy z elementów wyposażenia 
dodatkowego np. elementy łóżek, krzesła, meble mogą zostać wkomponowane w filozofię MERYwall, dając 
jeszcze lepsze wrażenie dopasowania. 

MERYwall przeznaczona jest zarówno do montażu dla indywidualnego stanowiska łóżkowego jak i 
wielokrotnych stanowisk, dostarczając nie tylko nowe wrażenia stylistyczne, ale także wysoki poziom estetyki i 
ergonomii. Wysoka jakość użytych materiałów zapewnia utrzymania najwyższych  standardów w otoczeniu 
pacjenta przez wiele lat. 



Warszawski Szpital Dla Dzieci  -  fot. Rafał Motyl / UM Warszawa



barwy

Konfrontacja kolorystki z higieną i bezpieczeństwem była wyjątkowym wyzwaniem. MERYwall wykonaliśmy z 
niezapalnej płyty laminowanej w klasie B reakcji na ogień lub Corian® firmy DuPont®. Bardzo szeroka gama 
tekstur oraz strukturyzowanych powierzchni gwarantują najlepsze dopasowanie do indywidualnych gustów 
najbardziej wymagających użytkowników.

 Każda z płyt oprócz doskonałych właściwości stylistycznych oraz ognioodpornościowych, posiada także atest 
higieniczny w klasie E1. Wyroby znajdujące się w tej klasie cechuje przyjazność dla środowiska i ludzi, ponadto 
są rekomendowane do wykorzystania w służbie zdrowia.

Jeśli stylistyka pomieszczenia nie zawiera elementów o strukturze drewna, proponujemy kolejne rozwiązanie 
materiał Corian® firmy DuPont®. Równoważąc piękno i najwyższy stopień wytrzymałości Corian® znakomicie 
nadaje się do innowacyjnych i wymyślnych kreacji mających służyć przez wiele lat. Idealnie gładki, polerowany 
na wysoki połysk, bez widocznych łączeń, często używany w zabudowie sal operacyjnych, tym razem może 
zagościć w salach pacjentów. 

Poniżej znajdą Państwo kilka przykładowych wzorów i barw z naszej kolekcji. 

elastyczność rozwiązań

Dostarczenie energii elektrycznej oraz dostęp do źródeł gazów medycznych w przypadku MERYwall jest 
wyjątkowo prosty. Na dekoracyjnej płycie ogniotrwałej, wykonanej z dekoracyjnych materiałów lub płycie 
Corian® znajduje się specjalny mBOX, składający się z trzech niezależnych kanałów, do których podłączane są 
wszystkie media. Dla lepszej organizacji mediów, podzieliliśmy kanały na część dla  przewodów elektrycznych 
zasilających gniazda sieciowe oraz włączniki oświetlenia, część z wyprowadzonymi różnymi punktami poborów 
gazów medycznych oraz część dla instalacji teleinformatycznych. Każda z branż, ma swoje miejsce z łatwym 
dostępem, a także z możliwością montażu własnych akcesoriów. 

MERYwall nie tylko integruje media w jednym miejscu, ale także zapewnia dostęp do wszystkich akcesoriów 
wykorzystywanych przez Pacjenta czy personel medyczny. 

Płyta frontowa mBOX może być wykonana z różnych materiałów np. szczotkowanego aluminium, DuPont® 
Corian® lub miedzi przeciwdrobnoustrojowej CU+, ale tylko wyobraźnia organiczna inne technologie jej 
wykonania.



„Projekt wnosi nową jakość w nieprzyjazną przestrzeń sal pacjentów, ociepla je wykończenie drewnem – bardzo 
rzadko stosowane w szpitalach.  Minimalistyczny panel obsługowy z aluminium sprawia, że aparatura medyczna 
jest obecna dyskretnie, co ma korzystny wpływ na samopoczucie chorych. Nowoczesna stylistyka pomoże 
budować reputację szpitala jako placówki  dobrze wyposażonej i świadczącej usługi na wysokim poziomie. 
Warianty kolorystyczne i uniwersalność wzornicza, uruchamiając kreatywność projektanta, pozwolą opracować 
spójny i estetyczny wystrój wnętrza, dopasowany do wizerunku placówki”

Ekspert z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie Warszawski Szpital Dla Dzieci  -  fot. Rafał Motyl / UM Warszawa

ekspert w swojej klasie

fot. Jakub Łakomy

fot. Jakub Łakomy
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