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O nas

Szanowni Państwo

R

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog 
produktów marki Kaler®.  

Powstała ona w roku 2012 jak odpowiedź na  
zapotrzebowanie rynku na bezprzewodowe  
systemy przywoławcze. Zdarzało się często,  
iż istniejące okablowanie było niesprawne  

i powodowało fałszywe alarmy.  
Natomiast w projektach nowych budynków  

często nie uwzględniano wymaganego  
okablowanie w niektórych pomieszczeniach.  

Od tamtego czasu gama produktów Kaler  
powiększyła się znacznie.

„Wszędzie tam, gdzie liczy się czas” to hasło 
przyświecające produktom Kaler® od samego 

początku. W przypadku służby zdrowia jak  
najkrótszy czas reakcji jest kwestią zdrowia,  
a nawet życia. W innych branżach stanowi  
o efektywności przedsiębiorstwa, przynosi 

oszczędności czy zwiększa zadowolenie  
klientów.

	 Aktualnie	produkty	Kaler	stosuje	się	na	
co	dzień	w	kilkuset	placówkach	na	terenie	kraju	 
i	za	granicą.	Wyciąg	z	referencji	znajdą	Państwo	
na	końcu	katalogu.	Naszym	klientom	 
zapewniamy	pełne	wsparcie	techniczne,	serwis	
gwarancyjny	i	pogwarancyjny.	 
Co	nasz	szczególnie	cieszy	to	powracający	 
Klienci,	którzy	ponownie	wybierają	nasz	sprzęt	
na	kolejne	inwestycje.
 

 Jesteśmy	obecni	na	targach	i	 
konferencjach	medycznych	w	Polsce	i	za	 
granicą.	Co	dwa	lata	prezentujemy	nasze	 
produkty	na	Międzynarodowych	Targach	 
Sprzętu	i	Wyposażenia	Medycznego	SALMED	 
w	Poznaniu,	a	co	roku	na	targach	MEDICA	 
w	Düsseldorfie.	Takie	spotkania	są	dla	nas	 
bardzo	ważne,	gdyż	umożliwiają	wymianę	
doświadczeń.	To	właśnie	stąd	wiemy	w	jakim	
kierunku	rozwijać	naszą	ofertę,	co	zmieniać	 
w	produktach	i	jakie	nowe	funkcje	wprowadzać.	
Dlatego	serdecznie	Państwa	zapraszam	 
do	spotkań	z	nami	i	przekazywania	nam	 
problemów	do	rozwiązania.
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Na	świecie	nie	ma	nic	bardziej	cennego	niż	
ludzkie	życie	i	zdrowie.	Nieprzerwana	myśl	
człowieka,	o	coraz	skuteczniejszej	ochronie	tych	

wartości,	spowodowała	powstanie	ośrodków	zdrowia	i	
opieki	oraz	wynalezienie	wielu	medycznych	i	technicz-
nych	rozwiązań	pozwalających	na	osiąganie	 
lepszych	efektów	w	tej	dziedzinie.	 
 
Jednym	z	technicznych	rozwiązań	 
poprawiających	bezpieczeństwo	pacjentów	ośrodków	
zdrowia	oraz		pensjonariuszy	ośrodków	opieki	jest	
Kaler	–	Bezprzewodowy	System	Przywoławczy.	

Kaler	stosowany	jest	wszędzie	tam,	gdzie	liczy	się	czas,	
tam,	gdzie	każda	sekunda	może	decydować	o	życiu	lub	
zdrowiu.	Z	tego	względu	jednym	z	głównych	aspektów	
branych	pod	uwagę	podczas	projektowania	systemu	
Kaler,	była	właśnie	wysoka	wartość	czasu.	System	Kaler	
cechuje	się	dużą	elastycznością.	Jego	bezprzewodowy	
charakter	pozwala	dowolnie	zaplanować	lokalizację	
każdego	tworzącego	go	elementu	oraz	szybko	 
i	bezinwazyjne	wdrożyć	wszystkie	urządzenia	w	już	
użytkowanym	budynku.	 
Skutkiem	tego	stało	się	ograniczenie	do	minimum	
czasu	potrzebnego	do	wdrożenia,	obsługi	i	utrzymania	
systemu.

1.1 Wezwanie pomocy

Ochrona Zdrowia
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Korzyści

• Oszczędność	czasu	i	pieniędzy	związana	z	brakiem	
okablowania

• Natychmiastowe	wdrożenie	bez	oczekiwania	na	
skomplikowaną	konfigurację

• Montaż	w	mejscach	mokrych	i	odporność	 
na	dezynfekcję

• Dowolna	zmiana	lokalizacji	urządzeń	przy	 
reorganizacji	placówki



GEN-ST
Bezprzewodowy	przycisk	SOS

GEN-ST2
Bezprzewodowy	przycisk	pociągany

GEN-3G
Bezprzewodowy	3-funkcyjny	przycisk

GEN-DS
Przycisk	z	paskiem	i	szmyczą

GEN-CP
Bezprzewodowy	przycisk	na	kablu

GEN-CT
Bezprzewodowy	przycisk	pociągany

GEN-CA
Bezprzewodowy	przycisk	przywołania

GEN-CC
Bezprzewodowy	przycisk	anulowania	
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GEN-900
Kolejkowy	wyświetlacz	LED

GEN-48
Bezprzewodowy,	numeryczny	wyświetlacz	LED

GEN-L2
Sygnalizator optyczno akustyczny

GEN-Q5
Wzmacniacz	sygnału	bezprzewodowego

GEN-700
Bezprzewodowy	zegarek	z	pagerem

GEN-500
Programator	kolejkowy
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W szpitalu pielęgniarka
może wywołać lekarza

Szpital

Lekarz wówczas odbierze 
bezprzewodowy sygnał przy 

pomocy pagera
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W przychodni lekarz
może wywołać pielęgniarkę

Przychodnia

Pielęgniarka odbiera 
bezprzewodowy sygnał przy 

pomocy pagera

Często	w	pracy	pielęgniarki	lub	lekarza	zachodzi	 
potrzeba,	aby	przywołać	współpracownika.	 
Powodów	może	być	wiele,	mogą	być	to	sytuacje	

krytyczne	jak	i	te	niewymagające	natychmiastowej	 
reakcji.	 
 
Skorzystanie	w	takiej	sytuacji	z	systemu	 
przywoławczego	jest	o	wiele	wygodniejsze	niż	 
korzystanie	z	telefonu	czy	szukanie	danej	osoby.

Korzyści

• Brak	konieczności	używania	podniesionego	głosu	
czy	telefonu

• Błyskawiczne	przywołanie	lekarza	do	nagłego	 
przypadku

• Dyskretne	przywołanie	pielęgniarki	do	gabinetu	
zabiegowego

• Odbiornik	w	formie	zegarka	pozwala	być	zawsze	 
w	zasięgu	wezwania

1.2 Przywołanie 
współpracowników

Ochrona Zdrowia



GEN-3G
Bezprzewodowy 3-funkcyjny przycisk
Dzięki obecności trzech przycisków nadajnik oferuje dwie 
ścieżki komunikacji oraz anulowanie przywołania. Korzysta-
jąc więc z jednego urządzenia będziemy w stanie wezwać 
dwie osoby lub też w jedno miejsce wysłać dwa rozróżnialne 
komunikaty. Niewielki rozmiar umożliwia wkomponowanie 
urządzenia w każdą lokalizację.

GEN-CC
Bezprzewodowy przycisk anulowania 
Przycisk przeznaczony jest do odwoływania komunikatów 
przywoławczych. Znajduje zastosowanie w szpitalach, w 
domach pomocy oraz opieki, hospicjach, a także w 
publicznych toaletach dla osób niepełnosprawnych. 
Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach. 
Pielęgniarka lub inna osoba niosąca pomoc, wchodząc do 
pomieszczenia w którym znajduje się osoba wzywająca 
pomocy, naciska przycisk GEN-CC, który powoduje 
wyłączenie alarmu.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywołania
Bezprzewodowy przycisk przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynku. 
Urządzenie montowane głównie w salach, przy łóżkach 
pacjentów oraz w łazienkach i toaletach. Przycisk jest 
hermetyczny i wodoodporny. Jest niewielkich wymiarów - 
średnica 6 cm. Posiada możliwość trwałego przymocowa-
nia do ściany lub mebla w celu uniknięcia przenoszenia go 
przez pacjenta.

GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 
Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym wyświetla 
wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w stanie obsłużyć do 999 
nadajników. Zegarek informuje o przywołaniu migającą diodą 
LED, brzęczykiem i wibracjami.  Zasięg do 200 metrów pozwala 
na pokrycie znacznego obszaru działania. Wbudowana bateria 
umożliwia działanie nawet do 3 dni, a po wyczerpaniu urządze-
nie ładowane jest za pomocą portu micro USB. Pager stanowi 
idealne rozwiązanie dla pielęgniarek, kelnerów, opiekunów, 
którzy muszą być mobilni. Informacja o zgłoszeniu dostępna 
jest na wyciągnięcie ręki.
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System	kolejkowy	z	wydrukiem	„numerków”	po-
wstał	w	Szwecji,	w	roku	1956.	Wtedy	to	takie	roz-
wiązanie	zaproponował	znudzony	i	poirytowany	

staniem	w	kolejce	Ake	Ehrlund.	Zastosowanie	systemu	
kolejkowego	z	wydrukiem	biletów	rozwiązuje	szereg	
problemów	i	przynosi	znaczne	korzyści.	Nasze	rozwią-
zanie	idzie	o	krok	dalej,	uniezależnia	system	kolejkowy	
od	istniejącego	okablowania,	gdyż	wszystkie	elementy	
komunikują	się	bezprzewodowo.	 
Potrzeba	jedynie	dostępu	do	zasilania.	Powoduje	to,	 
iż	uruchomienie	systemu	odbywa	się	błyskawicznie,	
bez	wyłączania	placówki	z	pracy.	Oszczędzamy	nie	
tylko	czas,	ale	również	pieniądze,	gdyż	nie	ma	potrze-
by	układania	okablowania	i	wykonywania	renowacji	
pomieszczeń.
 
Umiejętne,	płynne	zarządzanie	ruchem	klientów	ma	 
bezpośredni	wpływ	na	poziom	zadowolenia	i	opinię	 
o	danym	miejscu,	w	którym	klient	załatwia	jakaś	 
sprawę.	Fachowo	i	szybko	obsłużony	klient	powróci	
kiedyś	chętnie	do	tej	instytucji	i	wyda	innym	dobrą	opi-
nię	o	niej.	System	działa	jak	gospodarz	witający	klienta	
w	momencie	jego	przybycia	oraz	przewodnik	towarzy-
szący	mu	w	czasie	jego	pobytu.	 
Idea	systemu	kolejkowego	opiera	się	na	wydawaniu	 
i	przywoływaniu	kolejnych	numerów.	Klient	otrzymuje	
w	instytucji	w	której	ma	coś	do	załatwienia	indywi-
dualny	numer	i	śledzi	za	pomocą	tablic	świetlnych,	
kiedy	zostanie	obsłużony.	System	kolejkowy	pozwala	
klientom	na	komfortowe	oczekiwanie	bez	obawy,	
że	ich	kolejka	minie.	W	praktyce,	klient	wolną	chwilę	
stworzoną	przez	system	kolejkowy	może	poświęcić	na	
zainteresowanie	się	produktami,	reklamami	lub	bro-
szurami	informacyjnymi	znajdującymi	się	w	obiekcie.	
Możliwość	skorzystania	z	pięciu	ścieżek	tematycznych	
w	obrębie	jednego	systemu	

1.3 Obsługa kolejki do rejestracji
z biletami

Pacjent wybiera świadczenie
na kolejkomacie i odbiera bilet

Pacjent wzywany jest
przez pracownika

przy użyciu 
bezprzewodowej

klawiatury

W chwili wywołania
pacjenta zostaje 

odtworzony dźwięk
przywołania oraz

pojawia się informacja
na ekranie 

Korzyści

• Wdrożenie	z	dnia	na	dzień	z	uwagi	 
na	bezprzewodowy	charakter	systemu

• Zapobiega	wywoływaniu	niepotrzebnych	napięć	 
i stresu

• Rejestracja	obsługuje	kolejkę	zamiast	łagodzić	
kłótnie

• Na	bilecie	można	umieścić	dowolne	treści	porząd-
kowe	czy	marketingowe

Ochrona Zdrowia
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GEN-55D
Kolejkowy wyświetlacz LED
Bezprzewodowa tablica GEN-55D jest najczęściej 
montowana nad stanowiskiem obsługi. Wyświetla ozna-
czenie ścieżki tematycznej i numer osoby z kolejki. 
W trybie tablicy głównej dodatkowo wyświetlany jest 
numer „okienka”, a kolejne wezwania są przewijane. 
Zmianie numeru towarzyszy dźwięk i zapowiedź głosowa. 
Wyświetlacz o wysokim kontraście jest czytelny z daleka.

GEN-55Q
Kontroler kolejkowy
Kolejkomat, zwany również biletomatem jest głównym 
elementem systemu kolejkowego. To na niego trafiają 
petenci w pierwszej kolejności. Na górnej części urządze-
nia umieszczone są przyciski, które aktywują drukowanie 
biletów. 

Może tam się ich znaleźć nawet pięć sztuk, po jednym na 
każdą z pięciu dostępnych ścieżek. Ścieżki, oznaczane 
literami od A do E, mogą być dowolnie opisane, na 
przykład jako „Rejestracja”, „RTG” czy „Laboratorium”. 
Istnieje możliwość dokładnego dopasowania systemu do 
potrzeb. Poniżej przycisków wysuwają się bilety. Ich treść 
również jest możliwa do skonfigurowania wedle potrzeb. 
Odbywa się to z poziomu podłączonego komputera.

GEN-55T
Klawiatura kolejkowa

Bezprzewodowa klawiatura posiada szereg przycisków i 
wyświetlacz, który pokazuje ilość oczekujących na obsługę osób.

Ich wezwanie odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku. 
Ten sygnał może trafiać do jednej lub wielu tablic. 

Do klawiatury przypisuje się jedną z pięciu dostępnych ścieżek 
tematycznych, oznaczonych literami od A do E.

Pacjent wybiera świadczenie
na kolejkomacie i odbiera bilet

Pacjent wzywany jest
przez pracownika

przy użyciu 
bezprzewodowej

klawiatury

W chwili wywołania
pacjenta zostaje 

odtworzony dźwięk
przywołania oraz

pojawia się informacja
na ekranie 
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Pacjent wzywany jest
przez lekarza za pomocą

bezprzewodowej 
klawiatury

Ochrona Zdrowia

1.4 Obsługa kolejki do gabinetu

System	Kolejkowy	Kaler	składa	się	z	niewielkiej,	
intuicyjnej	klawiatury	i	wyświetlacza	LED.	 
Komunikuje	się	liczbami,	wskazując	numer	 

pacjenta	i	numer	zapraszającego	gabinetu.	 
 
Można	go	zainstalować	w	normalnych	godzinach	pracy	
obiektu,	bez	hałasu	w	szpitalu,	bez	zamykania	przychod-
ni,	bez	kucia	ścian	do	przeprowadzenia	kabli,	ponieważ	
system	kolejkowy,	podobnie	jak	cała	rodzina	produktów	
Kaler,	działa	bezprzewodowo.	 
Potrzebuje	tylko	źródła	zasilania.

System	kolejkowy	Kaler	jest	skalowalny,	aby	łatwo	 
można	było	przystosować	go	do	wielkości	obiektu	 
i	układu	pomieszczeń.	Ilość	tablic	i	klawiatur	można	 
niemal	nieskończenie	konfigurować,	budując	swój	 
dedykowany	system.	 

Jedna	klawiatura	może	wysyłać	numery	do	kilku	tablic	
naraz,	a	jedna	tablica	wyświetlać	komunikaty	z	kilku	 
klawiatur,	aby	dynamicznie	przyporządkowywać	 
pacjentów	do	konkretnych	gabinetów,	w	zależności	 
od	rozwoju	sytuacji.

Korzyści

• Uniknięcie	zarzutu	nieprzestrzegania	RODO
• Przyspiesza	obsługę	i	steruje	ruchem	Pacjentów
• Podnosi	komfort	pracy	lekarzy
• Obniża	poziom	stresu	u	Pacjentów,	gdyż	nie	muszą	

„pilnować”	kolejki	do	gabinetu
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GEN-500P
Bezprzewodowa klawiatura kolejkowa
Klawiatura posiada szereg przycisków i wyświe-
tlacz, na którym widoczny jest aktualnie wywoły-
wany numer. Osobę z kolejki wybiera się za 
pomocą cyfr lub używając klawiszy „+” i „–”. 
Możliwe jest wielokrotne powtarzanie 
wywoływanego numeru. Jeden programator 
może wyświetlić tę samą informację nawet na 
dziewięciu tablicach. 

 Przykręcana antena może być zdemontowana, 
aby jeszcze bardziej zmniejszyć gabaryty 
urządzenia. Klawiatura przystosowana jest do 
montażu na ścianie lub do postawieniu na 
biurku.

GEN-500
Kolejkowy wyświetlacz LED
Bezprzewodowa tablica wyświetla czterocyfrowy numer osoby z kolejki,  po którym 
może nastąpić trzycyfrowy numer gabinetu. Zmianie numeru towarzyszy dźwięk 
powiadomienia lub zapowiedź głosowa w języku polskim. W obydwu przypadkach 
możliwa jest regulacja głośności. 

Wywołania do różnych gabinetów są płynnie przewijane, aby wszystkie zaintereso-
wane osoby wiedziały, gdzie się zgłosić. Wyświetlacz o wysokim kontraście jest 
widoczny z daleka. W trybie czuwania tablica wyświetla aktualną godzinę i datę.
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GEN-CT
Bezprzewodowy przycisk pociągany
Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk 
pociągany GEN-CT. Stosowany jest najczęściej 
w łazienkach i w toaletach. Służy do wezwania 
pomocy w nagłym wypadku takim jak 
zasłabnięcie lub atak serca. 

Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu pociągowe-
go oraz jego długość i elastyczność pozwalają 
na szybkie dostrzeżenie go oraz odruchowe i 
nieutrudnione użycie w nagłej sytuacji.

GEN-ST2
Bezprzewodowy przycisk pociągany
Nadajnik ten typowo jest montowany w 
toaletach. Odpowiednia wysokość montażu 
pozwala na wezwanie pomocy przez jego 
naciśnięcie lub pociągnięcie sznura, którego 
uchwyt powinien znaleźć się na odpowiedniej 
wysokości. 

Charakterystyczny czerwony kolor i czytelny 
piktogram powodują, że ludzie korzystają z 
tego nadajnika intuicyjnie. W jednej obudowie 
umieszczono również przycisk anulowania 
wywołania.

GEN-L2
Sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator montowany jest najczęściej przed wejściem do 
pomieszczenia (np. łazienki), gdzie może być wzywana pomoc.

Urządzenie sygnalizuje kolorowym światłem i sygnałem 
dźwiękowym o przywołaniu dokonanym przez jeden 

z bezprzewodowych nadajników. Sygnalizacja optyczna odbywa 
się za pomocą kolorów - Czerwony / Zielony / Ciemnoniebieski / 

Żółty / Fioletowy / Jasnoniebieski / Biały. Dla każdego nadajnika 
można przypisać indywidualnie, kolor powiadomienia, dźwięk 

i obszar powiadomienia na sygnalizatorze.

Ochrona Zdrowia

1.5 System alarmowy do łazienki

System	Przywoławczy	Kaler	dzięki	swojemu	 
bezprzewodowemu	charakterowi,	pozwala	 
na	szybką	instalację	w	każdym	pomieszczeniu.

Pociągnięcie	linki	bezprzewodowego	przycisku	 
uruchamia	lampkę	sygnalizacyjną	zainstalowaną	 
nad	drzwiami	na	korytarzu.	Lampka	świeci	się	kolorem	
ostrzegawczym	oraz	wydaje	alarmujący	dźwięk.	

Przyciski	wzywające	posiadają	wbudowaną	diodę	LED,	
która	zaświeca	się	informując	o	wysłaniu	wezwania.	
 
Alarm	wyłącza	się	przyciskiem	anulującym,	który	 
powinien	być	umieszczony	przy	drzwiach	toalety.	W	
razie	potrzeby,	liczbę	przycisków	można	dowolnie	
zwiększać.

Korzyści

• Zgodny	z	przepisami	dotyczącymi	wyposażenia	
toalet	dla	osób	niepełnosprawnych

• Zabezpieczenie	toalet	na	wypadek	nagłego	 
zasłabnięcia
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GEN-CT
Bezprzewodowy przycisk pociągany
Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk 
pociągany GEN-CT. Stosowany jest najczęściej 
w łazienkach i w toaletach. Służy do wezwania 
pomocy w nagłym wypadku takim jak 
zasłabnięcie lub atak serca. 

Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu pociągowe-
go oraz jego długość i elastyczność pozwalają 
na szybkie dostrzeżenie go oraz odruchowe i 
nieutrudnione użycie w nagłej sytuacji.

GEN-ST2
Bezprzewodowy przycisk pociągany
Nadajnik ten typowo jest montowany w 
toaletach. Odpowiednia wysokość montażu 
pozwala na wezwanie pomocy przez jego 
naciśnięcie lub pociągnięcie sznura, którego 
uchwyt powinien znaleźć się na odpowiedniej 
wysokości. 

Charakterystyczny czerwony kolor i czytelny 
piktogram powodują, że ludzie korzystają z 
tego nadajnika intuicyjnie. W jednej obudowie 
umieszczono również przycisk anulowania 
wywołania.

GEN-L2
Sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator montowany jest najczęściej przed wejściem do 
pomieszczenia (np. łazienki), gdzie może być wzywana pomoc.

Urządzenie sygnalizuje kolorowym światłem i sygnałem 
dźwiękowym o przywołaniu dokonanym przez jeden 

z bezprzewodowych nadajników. Sygnalizacja optyczna odbywa 
się za pomocą kolorów - Czerwony / Zielony / Ciemnoniebieski / 

Żółty / Fioletowy / Jasnoniebieski / Biały. Dla każdego nadajnika 
można przypisać indywidualnie, kolor powiadomienia, dźwięk 

i obszar powiadomienia na sygnalizatorze.
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4

12

6

Klientka dostała 
powiadomienie na pager. 
Odbiera swoje zamówienie

Obsługa informuje
klientów o gotowości do

odbioru zamówień

Klienci dostają
powiadomienia o gotowści

zamówienia

Gastronomia

2.1 Restauracje samoobsługowe

Oferowany	system	służy	do	dyskretnego	 
powiadamiania	klienta	o	możliwości	odbioru	
zamówienia.	Do	sygnalizacji	urządzenie	 

wykorzystuje	dźwięk,	wibracje	oraz	światło	LED.	 
Wyjątkowo	duży	zasięg	odbiornika	pozwala	 
wykorzystać	go	nawet	w	największych	lokalach.	
 
Możliwość	ustawienia	dyskretnego	powiadamiania	
wibracjami	oraz	bezprzewodowy	charakter	urządzenia	
pozwalają	obniżyć	poziom	natężenia	dźwięku	w	lokalu	
oraz	poprawić	komfort	klienta.	To	pozytywne	doświad-
czenie	sprawi,	że	chętnie	powróci	 
do	lokalu.

Korzyści

• Poprawa	atmosfery	w	lokalu,	bez	potrzeby	 
wywoływania	Klientów

• Ograniczenie	kolejek	–	klient	otrzymuje	pager	 
i czeka na danie przy stoliku

• Duży	zasięg	pozwala	obsłużyć	lokale	piętrowe	 
oraz	ogródki

• Większa	rotacja	stolików	dzięki	szybszej	obsłudze	
klientów
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KAL-B2
Bezprzewodowy odbiornik powiadomienia
To podręczne urządzenie przeznaczone jest dyskretnego 
powiadamiania klienta o możliwości odbioru zamówienia. 
Do sygnalizacji powiadomienia urządzenie wykorzystuje 
dźwięk, wibracje oraz światło LED. Wyjątkowo duży zasięg 
odbiornika pozwala wykorzystać go nawet w największych 
lokalach. Możliwość ustawienia dyskretnego powiadamia-
nia wibracjami oraz bezprzewodowy charakter urządzenia 
pozwalają obniżyć poziom natężenia dźwięku w lokalu oraz 
poprawić komfort klienta.

KAL-B6
Bezprzewodowy odbiornik powiadomienia

Kaler GEN-B6 jest elementem bezprzewodowego systemu 
powiadamiania klientów stworzonego z myślą o poprawie 

jakości obsługi klienta. Do sygnalizacji komunikatu powiadomie-
nia urządzenie wykorzystuje dźwięk, wibracje oraz światło LED. 

Wbudowany wyświetlacz pokazuje numer pagera. Klient po 
opłaceniu zamówienia otrzymuje pager i oczekuje na wydanie 

dania wygodnie przy stoliku. 

KAL-B2C
Ładowarka odbiorników

Urządzenie jest jednocześnie programatorem i ładowarką 
pagerów KAL-B2. Wyraźne przyciski pozwalają na bezpośrednie 

wywołanie jednego z osiemnastu odbiorników. Sprawdza się 
idealnie w niewielkich lokalach, z uwagi na kompaktowe 

wymiary i korzystną cenę. Programator naładuje i przywoła aż 
do 18 odbiorników. Bezprzewodowa łączność o znacznym 

zasięgu pozwoli na obsługę nawet rozległych przestrzeni.

KAL-B6P
Programator odbiorników 
Kaler GEN-B6P to bezprzewodowy nadajnik sygnału 
przywoławczego. Dzięki niemu obsługa dyskretnie i 
precyzyjnie powiadamia gości o możliwości odbioru 
zamówienia. Wykorzystanie systemu w lokalach gastrono-
micznych pozwala zwiększyć jego zyski dzięki poprawie 
jakości obsługi klienta. Urządzenie KAL-B6P pełni także 
rolę bezprzewodowego programatora pagerów. 
System powiadamiania ma wiele zastosowań, których 
liczbę ogranicza tylko wyobraźnia.
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Za pomocą 3-funkcyjnego
przycisku klient może 

wywołać kelnera, anulować 
wywołanie lub poprosić 

o swój rachunek

Kelner otrzymuję 
komunikat na 

„zegarek-pager” lub tablicę
informacyjną LED o 

konieczności podejścia

Gastronomia

2.2 Restauracje z obsługą kelnerską

Kaler	to	bezprzewodowy	system	przywoławczy,	
dzięki	któremu	w	szybki	sposób	można	wezwać	
kelnera.	Działanie	systemu	jest	bardzo	proste	 

i	przyjazne	w	użytkowaniu.	 
 
Po	naciśnięciu	bezprzewodowego	przycisku	przez	klien-
ta,	kelner	otrzymuje	komunikat	na	„zegarek	–	pager”	 
lub	tablicę	informacyjną	LED	o	konieczności	podejścia	
do	danego	stolika.	Zdarza	się,	że	klienci	mają	problem	 
w	jaki	stosowny	sposób	zawołać	kelnera.	 
 
Drugim	spotykanym	problemem	w	zatłoczonej	restau-
racji	jest	zauważenie	przez	kelnera	potrzeby	podejścia	
do	stolika.	System	Kaler	eliminuje	te	problemy	poprzez	
jedno	wciśnięcie	przycisku.	 
 
Specjalny	przycisk	posiada	opcje	zawołania	kelnera,	
prośbę	o	rachunek	oraz	anulowania.	Korzyścią	tego	jest	
wiedza	kelnera	czy	dany	posiłek	jest	zakończony,	czy	
dalej	kontynuowany.

Korzyści

• Więcej	klientów	dzięki	zwiększonej	rotacji	stolików
• Lepsze	wykorzystanie	wydajności	personelu
• Klienci	nie	czekają	na	kelnera	lub	rachunek	i	chęt-

niej	powracają
• Bardzo	szybki	zwrot	poniesionej	inwestycji
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GEN-3G
Bezprzewodowy 3-funkcyjny przycisk
Nadajnik ten typowo jest stosowany w restauracjach, aby 
przywołać kelnera lub bezpośrednio poprosić o rachunek. 
Dzięki obecności trzech przycisków oferuje dwie ścieżki 
komunikacji oraz anulowanie przywołania. Korzystając więc 
z jednego urządzenia będziemy w stanie wezwać dwie 
osoby lub też w jedno miejsce wysłać dwa rozróżnialne 
komunikaty. Niewielki rozmiar umożliwia wkomponowanie 
urządzenia w każdą lokalizację.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi nadajnikami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału dźwiękowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie, reprezentowany 
jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. Liczba ta 
może oznaczać numer stolika lub kelnera. Naciśnięcie 
przycisku odwołania anuluje wywołanie. Urządzenie 
posiada również funkcję zapisu jednego lub więcej 
przycisków przywołania pod jeden numer, na przykład 
numer strefy w restauracji.

GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym wyświe-
tla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w stanie obsłu-
żyć do 999 nadajników. Zegarek informuje o przywoła-

niu migającą diodą LED, brzęczykiem i wibracjami. 
Zasięg do 200 metrów pozwala na pokrycie znacznego 

obszaru działania. Wbudowana bateria umożliwia 
działanie nawet do 3 dni, a po wyczerpaniu urządzenie 

ładowane jest za pomocą portu micro USB. Pager 
stanowi idealne rozwiązanie dla kelnerów, którzy muszą 

być mobilni. Informacja o zgłoszeniu dostępna jest na 
wyciągnięcie ręki.
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Kelner otrzymuję 
komunikat na 

„zegarek-pager” lub tablicę
informacyjną LED o 

konieczności podejścia

Za pomocą 3-funkcyjnego
przycisku klient może 

wywołać kelnera, anulować 
wywołanie lub poprosić 

o swój rachunek

Za pomocą przycisku „Call” 
kuchnia może wywołać 

kelnera, aby wydać gotowe 
danie dla klienta

Gastronomia

2.3 Wydawanie posiłków  
kuchnia - kelner

Korzyści

• Klienci	otrzymują	dania	niezwłocznie	 
po	przygotowaniu

• Optymalizacja	pracy	personelu	i	zwiększenie	 
średniej	wysokości	rachunku

• Dyskretny	sposób	na	powiadomienie	menedżera	 
w	nagłych	sytuacjach

• Obniżenie	kosztów	stałych

Goście	restauracji	lubią	otrzymywać	swoje	dania	
szybko	i	wtedy,	gdy	nadal	są	ciepłe.	 
Proponowany	system	pozwala	wezwać	kelnera	

po	gotową	potrawę	niezwłocznie	po	jej	przygotowaniu.	
W	takiej	sytuacji	również	kelner	nie	traci	czasu	na	ciągłe	
sprawdzanie	stopnia	realizacji	zamówienia	i	swoja	 
uwagę	poświęca	klientom.
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GEN-3G
Bezprzewodowy 3-funkcyjny przycisk
Nadajnik ten typowo jest stosowany w restauracjach, aby 
przywołać kelnera lub bezpośrednio poprosić o rachunek. 
Dzięki obecności trzech przycisków oferuje dwie ścieżki 
komunikacji oraz anulowanie przywołania. Korzystając więc 
z jednego urządzenia będziemy w stanie wezwać dwie 
osoby lub też w jedno miejsce wysłać dwa rozróżnialne 
komunikaty. Niewielki rozmiar umożliwia wkomponowanie 
urządzenia w każdą lokalizację.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywołania
Bezprzewodowy nadajnik przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz restauracji. 
Przycisk jest hermetyczny i wodoodporny, więc montaż w 
miejscach zapylonych czy o dużej wilgotności nie stanowi 
problemu. Jest niewielkich wymiarów - średnica 6 cm. 
Posiada możliwość trwałego przymocowania do ściany lub 
mebla. Z uwagi na swój kształt i kolor jego obsługa jest 
intuicyjna. Może służyć do przywołania kelnera lub mana-
gera. Urządzenie zasilane jest bateryjnie.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi nadajnikami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału dźwiękowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie, reprezentowany 
jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. Liczba ta 
może oznaczać numer stolika, kelnera lub dania. 
Naciśnięcie przycisku odwołania anuluje wywołanie. 
Urządzenie posiada również funkcję zapisu jednego 
lub więcej przycisków przywołania pod jeden numer.

GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym 
wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w 

stanie obsłużyć do 999 nadajników. Zegarek 
informuje o przywołaniu migającą diodą LED, 

brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 200 metrów 
pozwala na pokrycie znacznego obszaru działa-

nia. Wbudowana bateria umożliwia działanie 
nawet do 3 dni, a po wyczerpaniu urządzenie 

ładowane jest za pomocą portu micro USB. 
Pager stanowi idealne rozwiązanie dla kelnerów, 
którzy muszą być mobilni. Informacja o zgłosze-

niu dostępna jest na wyciągnięcie
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GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym 
wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w 

stanie obsłużyć do 999 nadajników. Zegarek 
informuje o przywołaniu migającą diodą LED, 

brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 200 metrów 
pozwala na pokrycie znacznego obszaru działania. 
Wbudowana bateria umożliwia działanie nawet do 
3 dni, a po wyczerpaniu urządzenie ładowane jest 

za pomocą portu micro USB. Pager stanowi 
idealne rozwiązanie dla osób, które muszą być 

mobilne. Informacja o zgłoszeniu dostępna jest na 
wyciągnięcie ręki.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi przyciskami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału alarmowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie pomocy, repre-
zentowany jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. 
Liczba ta może oznaczać numer sali lub numer konkretne-
go łóżka. Naciśnięcie przycisku odwołania anuluje wywoła-
ny alarm. Urządzenie posiada również funkcję zapisu 
jednego lub więcej przycisków przywołania do jednego 
przycisku odwołania. Urządzanie najczęściej stosowane 
jest w domach pomocy, domach opieki oraz hospicjach.

GEN-ST
Bezprzewodowy przycisk SOS
Spora powierzchnia przycisku sprawia, że jest on wyjątkowo 
łatwy w użytkowaniu. Również charakterystyczny kolor i napis 
jasno określają jego przeznaczenie. W jednej obudowie 
umieszczono przycisk przywołania i jego anulowania. 
Bezprzewodowe połączenie z resztą systemu zapewnia 
elastyczność w instalacji. Podobnie jak i pozostałe nadajniki, 
GEN-ST jest również wodoodporny, o klasie szczelności IP66.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywołania
Bezprzewodowy nadajnik przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynku. Przycisk 
jest hermetyczny i wodoodporny, więc montaż w miejscach 
zapylonych czy o dużej wilgotności nie stanowi problemu. 
Jest niewielkich wymiarów - średnica 6 cm. Posiada możli-
wość trwałego przymocowania do ściany lub mebla. Z uwagi 
na swój kształt i kolor jego obsługa jest intuicyjna. 
Urządzenie zasilane jest bateryjnie.

Często	robiąc	zakupy	nie	jesteśmy	w	stanie	odróż-
nić	pracownika	od	innego	klienta.	Zdarza	się,	że	
gdy	chcemy	 

otrzymać	informację	o	produkcie	nie	wiemy	kogo	spy-
tać.	

System	Kaler	nie	pozwala	klientom	na	taką	dezorien-
tację.	Nadajnik	może	być	zamontowany	w	dowolnym	
miejscu	sklepu.	 
Bezprzewodowy	charakter	obniża	koszty	jego	montażu.	

Odbiornik	w	formie	mobilnej	może	mieć	przy	sobie	
opiekun	danego	działu.	 
System	Kaler	skraca	czas	oczekiwania	 
klienta,	a	tym	samym	zwiększa	jego	zadowolenie,	efek-
tywność	sprzedaży	oraz	wzmacnia	pozytywny	wizeru-
nek	sklepu.

W wypadku zagrożenia 
klient może również 

wezwać pomoc

Obsługa otrzymuje 
komunikat na 

„zegarek-pager” lub tablicę
informacyjna LED o 

konieczności podejścia

Za pomocą przycisku „Call” 
kierownik może wywołać 

szybko obsługę w celu 
udzielenia pomocy klientowi

Sprzedaż 
Detaliczna - Supermarket

3.1 Przywołanie pracowników

Korzyści

• Lepsza	atmosfera,	bez	konieczności	używania	
dzwonków	czy	komunikatów	głosowych

• Zwiększenie	sprzedaży	dzięki	udzieleniu	informacji	
niezdecydowanym	klientom

• Szybkie	i	dyskretne	wezwanie	kierownika,	serwisu	
sprzątającego	czy	ochrony

• Obniżenie	kosztów	stałych
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GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym 
wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w 

stanie obsłużyć do 999 nadajników. Zegarek 
informuje o przywołaniu migającą diodą LED, 

brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 200 metrów 
pozwala na pokrycie znacznego obszaru działania. 
Wbudowana bateria umożliwia działanie nawet do 
3 dni, a po wyczerpaniu urządzenie ładowane jest 

za pomocą portu micro USB. Pager stanowi 
idealne rozwiązanie dla osób, które muszą być 

mobilne. Informacja o zgłoszeniu dostępna jest na 
wyciągnięcie ręki.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi przyciskami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału alarmowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie pomocy, repre-
zentowany jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. 
Liczba ta może oznaczać numer sali lub numer konkretne-
go łóżka. Naciśnięcie przycisku odwołania anuluje wywoła-
ny alarm. Urządzenie posiada również funkcję zapisu 
jednego lub więcej przycisków przywołania do jednego 
przycisku odwołania. Urządzanie najczęściej stosowane 
jest w domach pomocy, domach opieki oraz hospicjach.

GEN-ST
Bezprzewodowy przycisk SOS
Spora powierzchnia przycisku sprawia, że jest on wyjątkowo 
łatwy w użytkowaniu. Również charakterystyczny kolor i napis 
jasno określają jego przeznaczenie. W jednej obudowie 
umieszczono przycisk przywołania i jego anulowania. 
Bezprzewodowe połączenie z resztą systemu zapewnia 
elastyczność w instalacji. Podobnie jak i pozostałe nadajniki, 
GEN-ST jest również wodoodporny, o klasie szczelności IP66.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywołania
Bezprzewodowy nadajnik przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynku. Przycisk 
jest hermetyczny i wodoodporny, więc montaż w miejscach 
zapylonych czy o dużej wilgotności nie stanowi problemu. 
Jest niewielkich wymiarów - średnica 6 cm. Posiada możli-
wość trwałego przymocowania do ściany lub mebla. Z uwagi 
na swój kształt i kolor jego obsługa jest intuicyjna. 
Urządzenie zasilane jest bateryjnie.
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Klient wybiera kolejkę
do której chce dołączyć

W chwili wywołania
klienta zostaje 

odtworzony dźwięk
przywołania oraz

pojawia się informacja
na ekranie 

Klient wzywany jest
przez obsługę
przy użyciu 

bezprzewodowej
klawiatury

Kolejkomat	GEN-55,	zwany	również	bileto-
matem	jest	głównym	elementem	sys-
temu	kolejkowego.	To	na	niego	trafiają	

klienci	w	pierwszej	kolejności.	Na	górnej	części	
urządzenia	umieszczone	są	przyciski,	które	
aktywują	drukowanie	biletów.

Może	tam	się	ich	znaleźć	nawet	pięć	sztuk,	po	
jednym	na	każdą	z	pięciu	dostępnych	ście-
żek.	Ścieżki,	oznaczane	literami	od	A	do	E,	
mogą	być	dowolnie	opisane,	na	przykład	jako	
„Stoisko	mięsne”,	„Nabiał”	czy	„Ryby”.	Istnieje	
możliwość	dokładnego	dopasowania	systemu	
do	potrzeb.	Poniżej	przycisków	wysuwają	się	
bilety.	Ich	treść	również	jest	możliwa	do	skon-
figurowania	wedle	potrzeb.	Odbywa	się	to	z	
poziomu	podłączonego	komputera.

Sprzedaż 
Detaliczna - Supermarket

3.2 Obsługa kolejek do stoiska 

Korzyści

• Zamiast	stać	w	kolejce	klienci	dalej	robią	zakupy
• Klienci	chętniej	wracają	dzięki	lepszemu	komfortowi
• Klienci	polecają	takie	pozytywne	doświadczenie	

innym
• Budowanie	pozytywnego	wizerunku	przedsiębior-

stwa
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GEN-55D
Kolejkowy wyświetlacz LED
Bezprzewodowa tablica GEN-55D jest najczęściej 
montowana nad stanowiskiem obsługi. Wyświetla ozna-
czenie ścieżki tematycznej i numer osoby z kolejki. 
W trybie tablicy głównej dodatkowo wyświetlany jest 
numer „okienka”, a kolejne wezwania są przewijane. 
Zmianie numeru towarzyszy dźwięk i zapowiedź głosowa. 
Wyświetlacz o wysokim kontraście jest czytelny z daleka.

GEN-55Q
Kontroler kolejkowy
Kolejkomat GEN-55, zwany również biletomatem jest 
głównym elementem systemu kolejkowego. To na niego 
trafiają klienci w pierwszej kolejności. Na górnej części 
urządzenia umieszczone są przyciski, które aktywują 
drukowanie biletów.
Może tam się ich znaleźć nawet pięć sztuk, po jednym na 
każdą z pięciu dostępnych ścieżek. Ścieżki, oznaczane 
literami od A do E, mogą być dowolnie opisane, na 
przykład jako „Stoisko mięsne”, „Nabiał” czy „Ryby”. Istnieje 
możliwość dokładnego dopasowania systemu do potrzeb. 
Poniżej przycisków wysuwają się bilety. Ich treść również 
jest możliwa do skonfigurowania wedle potrzeb. Odbywa 
się to z poziomu podłączonego komputera.

GEN-55T
Klawiatura kolejkowa

Bezprzewodowa klawiatura posiada szereg przycisków i 
wyświetlacz, który pokazuje ilość oczekujących na obsługę osób.

Ich wezwanie odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku. 
Ten sygnał może trafiać do jednej lub wielu tablic. 

Do klawiatury przypisuje się jedną z pięciu dostępnych ścieżek 
tematycznych, oznaczonych literami od A do E.

27



Korzyści

• Ograniczenie	czasu	potrzebnego	na	przywołanie	
danej	osoby

• Przesłanie	jasnych	komunikatów	na	znaczne	 
odległości	i	przy	znacznym	hałasie

• Bezpośrednie	kierowanie	informacji	do	danej	osoby
• Bezproblemowe	wysyłanie	wezwań	jeden	do	wielu	 

i	wiele	do	jednego

System	przywoławczy	sprawdza	 
się	w	fabrykach	i	magazynach.	 
Niezawodny	w	sytuacjach,	kiedy	nie	 

można	opuścić	swojego	stanowiska	pracy	 
oraz	gdzie	natężenie	hałasu	jest	bardzo	duże.	

W	magazynach	natomiast	mamy	do	czynienia	z	dużą	ich	
powierzchnią,	na	której	może	się	znajdować	potrzebna	
nam	osoba.	Pracownicy	noszą	Kaler,	który	umożliwia	 
przywołanie	innego	współpracownika.	

Informacja	o	przywołaniu	przekazywana	jest	 
w	formie	graficznej	i	dźwiękowej.

Magazyny i Fabryki

4.1 Przywołanie pracowników
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GEN-3G
Bezprzewodowy 3-funkcyjny przycisk
Nadajnik ten typowo jest stosowany w restauracjach, aby 
przywołać kelnera lub bezpośrednio poprosić o rachunek. 
Dzięki obecności trzech przycisków oferuje dwie ścieżki 
komunikacji oraz anulowanie przywołania. Korzystając więc 
z jednego urządzenia będziemy w stanie wezwać dwie osoby 
lub też w jedno miejsce wysłać dwa rozróżnialne 
komunikaty. Niewielki rozmiar umożliwia wkomponowanie 
urządzenia w każdą lokalizację.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywołania
Bezprzewodowy nadajnik przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynku. 
Przycisk jest hermetyczny i wodoodporny, więc montaż w 
miejscach zapylonych czy o dużej wilgotności nie stanowi 
problemu. Jest niewielkich wymiarów - średnica 6 cm. 
Posiada możliwość trwałego przymocowania do ściany lub 
mebla. Z uwagi na swój kształt i kolor jego obsługa jest 
intuicyjna. Urządzenie zasilane jest bateryjnie.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi nadajnikami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału dźwiękowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie, reprezentowany 
jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. Liczba ta 
może oznaczać numer pomieszczenia, konkretnego 
stanowiska, działu lub kod wezwania. Naciśnięcie przycisku 
odwołania anuluje wywołanie. Urządzenie posiada 
również funkcję zapisu jednego lub więcej przycisków 
przywołania pod jeden numer. 

GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym 
wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w 

stanie obsłużyć do 999 nadajników. Zegarek 
informuje o przywołaniu migającą diodą LED, 

brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 200 
metrów pozwala na pokrycie znacznego 

obszaru działania. Wbudowana bateria umożli-
wia działanie nawet do 3 dni, a po wyczerpaniu 

urządzenie ładowane jest za pomocą portu 
micro USB. Pager stanowi idealne rozwiązanie 
dla osób, które muszą być mobilne. Informacja 

o zgłoszeniu dostępna jest na wyciągnięcie ręki.
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Usługi

5.1 Wezwanie obsługi

Korzyści

• Zabezpieczenie	na	wypadek	krytycznego	zdarzenia
• Zwiększenie	komfortu	obsługi	klientów
• Dyskretne	przywołania	danej	osoby	bez	burzenia	

atmosfery
• Umocnienie	profesjonalnego	wizerunku	 

przedsiębiorstwa

Obsługa otrzymuje 
komunikat na 

„zegarek-pager” lub tablicę
informacyjna LED o 

konieczności podejścia

Za pomocą 3-funkcyjnego
przycisku klient może 

wywołać obsługę, anulować 
wywołanie lub poprosić 

o swój rachunek

Za pomocą przycisku „Call” 
klient może wywołać 

obsługę 

Przy	korzystaniu	z	rozmaitych	usług	 
często	przychodzi	potrzeba,	aby	wezwać	 
obsługę.	Może	to	być	w	sytuacji	 

krytycznej	(basen,	sauna)	lub	po	prostu	dana	 
usługa	się	zakończyła	(spa).	 
 
Nadajniki	systemu	Kaler	są	wodoodporne	 
i	mogą	pracować	w	podwyższonej	 
temperaturze.	 
 
Bezprzewodowa	instalacja	umożliwia	 
niezwłoczny	montaż.	Przyciski	są	odporne	 
na	działanie	wilgoci	oraz	promieniowania	UV
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GEN-3G
Bezprzewodowy 3-funkcyjny przycisk
Nadajnik ten typowo jest stosowany w restauracjach, aby 
przywołać kelnera lub bezpośrednio poprosić o rachunek. 
Dzięki obecności trzech przycisków oferuje dwie ścieżki 
komunikacji oraz anulowanie przywołania. Korzystając więc 
z jednego urządzenia będziemy w stanie wezwać dwie 
osoby lub też w jedno miejsce wysłać dwa rozróżnialne 
komunikaty. Niewielki rozmiar umożliwia wkomponowanie 
urządzenia w każdą lokalizację.

GEN-CA
Bezprzewodowy przycisk przywoławczy
Bezprzewodowy nadajnik przywoławczy GEN-CA można 
stosować w dowolnym miejscu wewnątrz budynku. 
Przycisk jest hermetyczny i wodoodporny, więc montaż w 
miejscach zapylonych czy o dużej wilgotności nie stanowi 
problemu. Jest niewielkich wymiarów - średnica 6 cm. 
Posiada możliwość trwałego przymocowania do ściany lub 
mebla. Z uwagi na swój kształt i kolor jego obsługa jest 
intuicyjna. Urządzenie zasilane jest bateryjnie.

GEN-48
Bezprzewodowy, numeryczny wyświetlacz LED
Kaler GEN-48 to bezprzewodowy i łatwy w użyciu wyświe-
tlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystki-
mi nadajnikami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku 
powoduje wywołanie wyraźnego sygnału dźwiękowego. 
Każdy komunikat, oznaczający wezwanie, reprezentowany 
jest w postaci liczby z zakresu od 01 do 999. Liczba ta 
może oznaczać numer pomieszczenia, konkretnego 
stanowiska, działu lub kod wezwania. Naciśnięcie przycisku 
odwołania anuluje wywołanie. Urządzenie posiada 
również funkcję zapisu jednego lub więcej przycisków 
przywołania pod jeden numer. 

GEN-700 TOUCH
Bezprzewodowy zegarek z pagerem 

Urządzenie posiada dotykowy ekran, na którym 
wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w 

stanie obsłużyć do 999 nadajników. Zegarek 
informuje o przywołaniu migającą diodą LED, 

brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 200 metrów 
pozwala na pokrycie znacznego obszaru działa-

nia. Wbudowana bateria umożliwia działanie 
nawet do 3 dni, a po wyczerpaniu urządzenie 

ładowane jest za pomocą portu micro USB. 
Pager stanowi idealne rozwiązanie dla osób, 

które muszą być mobilne. Informacja o zgłosze-
niu dostępna jest na wyciągnięcie ręki.
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Klient wybiera kolejkę
do której chce dołączyć

W chwili wywołania
klientowi zostaje 

odtworzony dźwięk
przywołania oraz

pojawia się informacja
na ekranie 

Klient wzywany jest
przez obsługę
przy użyciu 

bezprzewodowej
klawiatury

Kolejkomat	GEN-55,	zwany	również	biletomatem	
jest	głównym	elementem	systemu	kolejkowego.	
To	na	niego	trafiają	klienci/petenci	w	pierwszej	

kolejności.	Na	górnej	części	urządzenia	umieszczone	 
są	przyciski,	które	aktywują	drukowanie	biletów.	Może	
tam	się	ich	znaleźć	nawet	pięć	sztuk,	po	jednym	na	
każdą	z	pięciu	dostępnych	ścieżek.	Ścieżki,	oznaczane	
literami	od	A	do	E,	mogą	być	dowolnie	opisane,	na	
przykład	jako	„Wymiana	opon”,	„Doradca”	czy	„Pralnia”.	
Istnieje	możliwość	dokładnego	dopasowania	systemu	
do	potrzeb.	Poniżej	przycisków	wysuwają	się	bilety.	Ich	
treść	również	jest	możliwa	do	skonfigurowania	wedle	
potrzeb.	Odbywa	się	to	z	poziomu	podłączonego	 
komputera.

Usługi

5.2 Obsługa kolejki z wydrukiem
biletów

Korzyści

• Zamiast	pilnować	kolejki	klienci	zapoznają	się	 
szerzej	z	ofertą

• Przyjemniejsza	atmosfera	pracy,	bez	napięć	 
spowodowanych	kolejką

• Ścieżki	tematyczne	ułatwiają	organizację	pracy
• Błyskawiczne	wdrożenie	dzięki	bezprzewodowemu	

charakterowi	sprzętu
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GEN-55D
Kolejkowy wyświetlacz LED
Bezprzewodowa tablica GEN-55D jest najczęściej 
montowana nad stanowiskiem obsługi. Wyświetla ozna-
czenie ścieżki tematycznej i numer osoby z kolejki. 
W trybie tablicy głównej dodatkowo wyświetlany jest 
numer „okienka”, a kolejne wezwania są przewijane. 
Zmianie numeru towarzyszy dźwięk i zapowiedź głosowa. 
Wyświetlacz o wysokim kontraście jest czytelny z daleka.

GEN-55Q
Kontroler kolejkowy
Kolejkomat GEN-55, zwany również biletomatem jest 
głównym elementem systemu kolejkowego. To na niego 
trafiają klienci/petenci w pierwszej kolejności. Na górnej 
części urządzenia umieszczone są przyciski, które aktywują 
drukowanie biletów.

Może tam się ich znaleźć nawet pięć sztuk, po jednym na 
każdą z pięciu dostępnych ścieżek. Ścieżki, oznaczane 
literami od A do E, mogą być dowolnie opisane, na 
przykład jako „Wymiana opon”, „Doradca” czy „Pralnia”. 
Istnieje możliwość dokładnego dopasowania systemu do 
potrzeb. Poniżej przycisków wysuwają się bilety. Ich treść 
również jest możliwa do skonfigurowania wedle potrzeb. 
Odbywa się to z poziomu podłączonego komputera.

GEN-55T
Klawiatura kolejkowa

Bezprzewodowa klawiatura posiada szereg przycisków i 
wyświetlacz, który pokazuje ilość oczekujących na obsługę osób.

Ich wezwanie odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku. 
Ten sygnał może trafiać do jednej lub wielu tablic. 

Do klawiatury przypisuje się jedną z pięciu dostępnych ścieżek 
tematycznych, oznaczonych literami od A do E.
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Usługi

5.3 Kontakt z klientem przez szybę

Korzyści

• Zwiększenie	bezpieczeństwa	kasjera
• Poprawa	komfortu	obsługi	klienta	przy	dużym	

hałasie
• Zabezpieczenia	przed	bezpośrednim	kontaktem	z	

chorą	osobą	w	aptece

Interkom	kasowy	to	urządzenie	 
zapewniające	właściwą	komunikację	 
pomiędzy	kasjerem	(osobą	obsługującą)	 

a	klientem	na	stanowisku	oddzielonym	szybą.	

Główne	stacje	interkomu	z	możliwością	 
nawiązania	połączenia	głosowego	o	wysokiej	jakości	 
i	prowadzenia	rozmowy	bez	użycia	rąk	z	pewnej	 
odległości.	 
 
Stacje	interkomu	charakteryzują	się	dobrymi	parame-
trami	akustycznymi,	ergonomiczną	budową	oraz	łatwą	
obsługą.	 
 
Mikrofon	kasjera	jest	montowany	na	tzw.	 
„gęsiej	szyjce”	elastycznym	wysięgniku	co	 
zapewnia	komfort	pracy.
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Interkomy kasowe
GEN-A05, GEN-E330, GEN-E361
Urządzenia umożliwiają bardzo 
dokładne dopasowanie parametrów 
pracy do danego zastosowania. Szereg 
potencjometrów pozwala na dokładną 
regulację głośności po stronie klienta 
i obsługi oraz czułości mikrofonów po 
obu tych stronach. Ponadto w stacji 
bazowej znajduje się wyjście audio, 
które może posłużyć na przykład do 
nagrywania rozmów lub podłączenia 
do zewnętrznego systemu nagłośnie-
niowego.

GEN- A05 
GEN- E330 

GEN- E361
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System	MyGuardian	opracowano	w	celu	ochrony	
tego,	co	najważniejsze	–	zdrowia	i	życia	ludzkiego.	 
MyGuardian	skierowany	jest	do	osób,	które	 

opiekują	się	osobami	starszymi	mieszkającymi	 
samotnie.	Mimo	najszczerszych	chęci	nie	jesteśmy	w	
stanie	być	zawsze	z	nimi,	24	godziny	na	dobę.	
A	rzeczywistość	jest	nieubłagana:
Upadki	są	główną	przyczyną	śmierci	wśród	zgonów	spo-
wodowanych	nieszczęśliwymi	wypadkami	w	 
grupie	osób	powyżej	65	r.ż.	[1].	Do	tego	dochodzą	rów-
nież	urazy	w	postaci	złamań	i	ich	psychiczne	 
skutkiw	postaci	niechęci	do	poruszania	się.	 
I	tutaj	wkracza	MyGuardian.	 
 
Urządzenie	jest	w	stanie	automatycznie	wykryć	upadek	
i	poinformować	opiekuna	o	tym	zdarzeniu.	Ścieżki	kon-
taktu	to	wybranie	numeru	telefonicznego,	wysłanie	wia-
domości	SMS	z	lokalizacją	zdarzenia	i	powiadomienie	
w	aplikacji	na	smartfonie.	Podopieczny	może	również	
samodzielnie	aktywować	alarm	SOS	przez	wciśnięcie	i	
przytrzymanie	dedykowanego	przycisku,	na	przykład	w	
sytuacji,	kiedy	poczuł	się	gorzej	lub	zgubił.	
 
Tysiące	testów	pozwoliły	na	osiągnięcie	dokładności
wykrycia	upadku	na	poziomie	96,5%.	Sprawia	to,	iż	
pomoc	zostanie	wezwana	zawsze	w	sytuacji	zagrożenia,	
a	z	drugiej	strony	nie	będziemy	obciążani	fałszywymi	
alarmami.

[1]	Wojszel	ZB,	Bień	B,	Przydatek	M.	Wielkie	problemy	
geriatryczne:	upadki.	Medycyna
Rodzinna	2001;	13:	83-86.

System Teleopieki

6.1 My Guardian Care XC-109

Korzyści

• Spokój	dla	opiekunów
• Automatyczna	reakcja	w	momencie	upadku
• Wiele	dróg	komunikacji
• Możliwość	wezwania	pomocy	w	sposób	świadomy
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My Guardian Care
Aplikacja po stronie opiekuna
Aplikacja umożliwia przede wszystkim odebranie alarmu 
po upadku lub wezwaniu SOS, wraz z jego lokalizacją. 
Ponadto opiekun w każdej chwili może sprawdzić miejsce 
pobytu podopiecznego na mapie, oraz to, czy się on 
porusza. Możliwe jest dodanie wielu opiekunów do 
jednego podopiecznego, w celu utworzenia sieci pomocy. 
Może ona obejmować członków rodziny, znajomych, 
sąsiadów czy też profesjonalny personel. Wszystko po to, 
aby pomoc mogła zostać udzielona jak najszybciej.

My Guardian XC-109
Bezprzewodowy system opiekuńczo - ratunkowy
Niewielkie urządzenie w formie wisiorka, do zawieszenia 
na szyi. Posiada wbudowany czujnik upadku i przycisk 
SOS. Z aplikacją w smartfonie łączy się za pomocą 
Bluetooth, co zapewnia energooszczędność i długi czas 
działania na baterii (ponad 6 miesięcy). 

Aplikacja opiekuna pozwala w każdej chwili na określenie 
miejsca pobytu podopiecznego.

My Guardian Care
Aplikacja po stronie podopiecznego

Aplikacja na bieżąco monitoruje sygnały 
pochodzące z naszyjnika i w razie potrzeby 

wysyła sygnał alarmowy do opiekuna. Do swojej 
pracy nie wymaga żadnej obsługi. Wystarczy raz 

sparować wisiorek z telefonem i pozostawić 
działającą aplikację w tle. W przypadku własno-

ręcznie zainstalowanej aplikacji na Androida 
dostępne są 3 drogi komunikacji: alarm w 
aplikacji, połączenie telefoniczne w trybie 

głośnomówiącym i wiadomość SMS.
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www.kaler.pl

MyGuardian	Home	może	być	używany	do	 
wykrywania	upadku	w	domu	i	w	jego	 
pobliżu.	Koncentruje	się	na	bezpieczeństwie	

grup	wysokiego	ryzyka,	takich	jak:	osoby	starsze,	 
z	demencją,	z	chorobą	Parkinsona.	 
 
Kiedy	nastąpi	upadek,	urządzenie		automatycznie	wyśle	
komunikat	ostrzegawczy,	co	umożliwi	podjęcie	natych-
miastowych	działań.	Co	więcej,	przycisk	SOS	pozwala	
użytkownikowi	natychmiast	wezwać	pomoc,	jeśli	poczu-
je	się	źle	lub	znajdz	ie	się	w	niebezpieczeństwie.	Rodzina	
może	używać	aplikacji	do	śledzenia	pozycji	i	statusu	
poruszania	się	podopiecznego.

MyGuardian	Home	został	opracowany	przy	użyciu	 
inteligentnego	algorytmu	do	wykrywania	dziesięciu	 
rodzajów	upadków.	Urządzenia	używają	protokołu	BLE	
5.0,	który	jest	bardziej	energooszczędny	niż	 
poprzedni	4.2.	
Dzięki	temu	żywotność	baterii	wynosi	około	jednego	
roku	i	nie	ma	potrzeby	jej	częstej	wymiany.	 
Moduł	bezprzewodowy	XC-7107	obsługuje	większą	
odległość	transmisji	–	zasięg	w	pomieszczeniach	 
to	do	40m,	a	poza	nimi	do	150m.	

Ciekawe	i	nowoczesne	wzornictwo	oraz	niewielki	 
rozmiar	sprawiają,	że	XC-209	jest	chętnie	noszony	przez	
osoby	starsze.

Bezprzewodowe Systemy
Przywoławcze

6.2 My Guardian Home XC-8000

Korzyści

• Spokój	dla	opiekunów
• Automatyczna	reakcja	w	momencie	upadku
• Możliwość	wezwania	pomocy	w	sposób	świadomy

Naszyjnik wysyła 
bezprzewodowo sygnał

do bramki XC-7107

Bramka wysyła alarm do 
aplikacji opiekuna  

 o zaistniałym zdarzeniu

Alarm w aplikacji
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My Guardian XC-209
Bezprzewodowy naszyjnik
Nowy model wisiorka odznacza się ciekawym 
wzornictwem. Wyposażony został w silikonowy pasek 
na szyję i magnetyczne zapięcie. Urządzenie jest w pełni 
wodoodporne, można z nim brać kąpiel lub prysznic 
a nawet pływać. 

Wisiorek automatycznie wykrywa upadek 
i przesyła tę informację dalej. Podopieczny również 
aktywnie może wezwać pomoc poprzez naciśnięcie 
i przytrzymanie wisiorka przez ponad 3 sekundy.

My Guardian Home
Aplikacja na Android i iOS
Głównym zadaniem aplikacji jest poinformowanie 
opiekuna o krytycznym zdarzeniu. Smartfon wyświetla 
wtedy alert i powiadomienie dźwiękowe. Aplikacja oprócz 
alarmu po upadku lub wezwaniu SOS przekazuje 
informacje o konieczności wymiany baterii w naszyjniku, 
jego rozłączeniu z bramką i braku dostępu do Internetu. 
Ponadto opiekun ma bieżący podgląd na poruszanie się 
podopiecznego: widoczna jest ilość kroków i czas ruchu.

My Guardian XC-7107
Bramka dostępowa

Urządzenie jest pośrednikiem pomiędzy wisiorkiem a Interne-
tem. Lokalnie zapewnia połączenie Bluetooth 

do urządzeń MyGuardian, a z Internetem łączy się za pomocą 
sieci Wifi. Zasilane jest z klasycznych ładowarek 

z gniazdem USB A. 

Odznacza się niewielkimi wymiarami 
i masą. Diody sygnalizacyjne informują użytkownika 

o stanie urządzenia. W sytuacji kryzysowej odbiera sygnał z 
wisiorka i natychmiast go wysyła do aplikacji opiekuna, informując 

o upadku lub wezwaniu SOS.
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Nasi	Klienci	wiedzą,
jak	bardzo	liczy	się	czas
Referencje
SZPITALE I OŚRODKI ZDROWIA

Szpital	Uniwersytecki	nr	2	im.	dr	Jana	Biziela	w	Bydgoszczy
www.biziel.pl

Klinika	Ambroziak	w	Warszawie
www.klinikaambroziak.pl

Nadmorskie	Centrum	Medyczne	Sp.	z	o.o.	w	Gdańsku
www.ncm.com.pl

eMKa	MED	Centrum	Medyczne	we	Wrocławiu
www.emkamed.eu

Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieku	Zdrowotnej	w	Brzesku
www.spzoz-brzesko.pl

Szpital	Kliniczny	im	Karola	Jonschera	Uniwersytetu	Medycznego
www.sk5.am.poznan.pl

Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	Marii	Skłodowskiej	-	Curie	
www.wss.zgierz.pl

Szpital	Kliniczny	Przemienienia	Pańskiego	w	Poznaniu
www.skpp.edu.pl

21	Wojskowy	Szpital	Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny	SP	ZOZ	
www.21wszur.pl

ELMED	Elżbieta	Borodycz	w	Trzebnicy
www.el-med.pl

Szpital	Miejski	w	Tychach	Sp.	z	o.o.
www.szpitalmiejskitychy.pl

Samodzielny	Publiczny	Specjalistyczny	Zakład	Opieki	w	Lęborku
www.szpital-lebork.com.pl

Specjalistyczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	FEL-MED	sp.	z	o.o.
www.felmed.pl

Centrum	Medyczne	AGAMED	Aleksandra	Kubicz	w	Pławnie
www.agamed-radomsko.pl

Samodzielny	Publiczny	Szpital	Kliniczny	Nr	4	w	Lublinie
www.spsk4.lublin.pl

Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Łowiczu
www.zoz.pol.pl

Przychodnia		BASIS	w	Podkowie	Leśnej
www.nzoz-basis.com.pl

Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Bolesawcu
www.mosir.boleslawiec.pl

Świętokrzyskie	Centrum	Onkologii
www.onkol.kielce.pl

Szpital	Specjalistyczny	w	Pile
www.szpitalpila.pl

Szpital	Specjalistyczny	w	Jaśle
www.szpital.jaslo.pl

Specjalistyczny	Zakład	Profilaktyczno-Leczniczy	PROVITA	we	Wrocławiu
www.provita.wroclaw.pl

Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Lęborku
www.szpital-lebork.com.pl

Klinika	Ambroziak	w	Warszawie
www.klikaambroziak.pl

Świętokrzyskie	Centrum	Matki	i	Noworodka	w	Kielcach
www.szpgin.kielce.pl

Nadmorskie	Centrum	Medyczne	w	Gdańsku	
www.ncm.com.pl

Samodzielny	Szpital	Wojewódzki	im.	M.	Kopernika
www.szpital-piotrkow.pl

NOVAMED.PL	Hurtownia	Sprzętu	Medycznego	w	Drwinie
www.novamed.pl

Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	„REHSTAB”
www.rehstab.pl

Samodzielny	Publiczny	Zespół	Zakładów	Opieki	w	Nowej	Dębie
www.zoznowadeba.pl

AK-MED.	s.c,	P.	Kościelniak,	A.	Kościelniak
www.ak-med.pl

Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdrowotnej	we	Włodawie
www.spoz.wlodawa.pl

Szpital	Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy	w	Supraślu
www.szpitalsuprasl.pl

Powiatowy	Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Piotrkowie	trybunalskim
www.spzoz-piotrkow.pl

Krajmed	Centrum	Medyczne
www.krajmed.pl

Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Busko-Zdroju
www.szpitalbusko.pl

Nadmorskie	Centrum	Medyczne	Sp.	z	o.o.
www.ncm.com.pl

Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Tarnowskich	Górach
www.spzoz-brzesko.pl

Samodzielny	Publiczny	Szpital	Kliniczny	im.	Prof.	Adama	Grucy	CMKP
www.spskgruca.pl

Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Ostrowcu	Swiętokrzyskim
www.zoz-ostrowiec.pl
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DOM POMOCY I OPIEKI

Miejskie	Hospicjium	w	Płocku
www.hospicjum.org.pl

Szpitale	Pomorskie	Sp.	z	o.o.
www.szpitalegdynia.eu

SIM-MED	Podmiot	Leczniczy	SP.	z	o.	o.
www.sim-med.pl

Powiatowy	Zespół	Szpitali	w	Oleśnicy
www.pzolesnica.pl

Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Rybniku
www.szpital.rybnik.pl

23	Wojskowy	Szpital	Uzdrowiskowo	-	Rehabilitacyjny	w	Lądku-Zdroju
www.23wszur.pl

Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	J.	Korczaka	w	Słupsku
www.szpital.slupsk.pl

PŚZ	I	PZ		elvita	Jaworzno	III	Sp.	z	o.o.
www.elvita.pl

Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Kłobucku
www.zozklobuck.com.pl

Szpital	Kliniczny	Przemienienia	Pańskiego	UM	w	Poznaniu
www.sk1.am.poznan.pl

Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	Nowy	Tomyśl
www.szpital-nowytomysl.pl

SPZOZ	w	Augustowie
www.spzoz.augustow.pl

Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	M.	Skłodowskiej	-	Curie	w	Zgierzu
www.szpital.zgierz.pl

Wojewódzkie	Centrum	Pediatrii	Kubalonka	w	Istebnej
www.wcpkubalonka.com

Szpital	Powiatowy	w	Zawierciu
www.szpitalzawiercie.pl

Powiatowy	Zespół	Opieki	Zdrowotnej	w	Piotrkowie	Trybunalskim
www.pzoz-piotrkow.pl

Salech	Specjalistyczna	Praktyka	Lekarska	
w	Krakowie

Grupa	Nowy	Szpital	Holding	S.A
www.nowyszpital.pl

Wielospecjalistyczny	Szpital	Miejski	im.	J.	Strusia	w	Poznaniu
www.szpital-strusia.poznan.pl

HD-DENTAL	S.C	Grupowa	Praktyka	Dentystyczna	
www.hd-dental.pl

Szpital	Biziela	-	Szpital	Uniwersytecki	nr	2	w	Bydgoszczy
www.biziel.umk.pl

Samodzielny	Publiczny	Szpital	Kliniczny	Nr	1	we	Wrocławiu
www.spsk1.com.pl

Mościckie	Centrum	Medyczne	Spółka	w	Tarnowie
www.mcm.net.pl

21	Wojskowy	Szpital	Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny	w	Busko-Zdroju
www.szpitalwojskowy.pl

Nowy	Szpital	w	Świebodzinie
www.nowyszpital.pl

Szpital	w	Dębnie	Sp.	z	o.o.	w	Dębnie
www.szpital-debno.pl

Szpital	Specjalistyczny	im.	Stanisława	Staszica	w	Pile
www.szpitalpila.pl

Szpital	Wojewódzki	w	Bielsku-Białej
www.hospital.com.pl

Olmedica	w	Olecku	Sp.	z	o.	o.
www.olmedica.pl

Szpital	Kliniczny	im.	Karol	Jonschera	w	Poznaniu
www.sk5.am.poznan.pl

Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	im.	J.	Korczaka	w	Słupsku
www.szpital.slupsk.pl

Marzena	Piasta-Kabzińska	Praktyka	Lekarska
Sowno

Śląskie	Centrum	Rehabilitacji	w	Ustroniu	
www.scr-ustron.com.pl

107	Szpital	Wojskowy	z	Przychodnią	SPZOZ	w	Wałczu
www.107sw.mil.pl

Szpital	Specjalistyczny	Nr	2	w	Bytomiu	
www.szpital2.bytom.pl

Zespół	Opieki	Zdrowotnej	Ostrowiec	Świętokrzyski
www.zoz.ostrowiec.pl

Świętokrzyskie	Centrum	Onkologii
www.onkol.kielce.pl

Szpital	Specjalistyczny	im.	Stanisława	Stas	w	Pile
www.p-www.szpitalpila.pl

Wojewódzki	Szpital	Specjalistyczny	w	Częstochowie
www.szpitalparkika.com.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	„Na	Przedwiośniu”
www.naprzedwiosniu.waw.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	w	Batowicach
www.dpsbatowice.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	św.	Józefa	
www.dpsjozef.domypomocy.pl

Zakład	Opiekuńczo-Leczniczy	o	Profilu	Rehabilitacyjnym	we	Wrocławiu
www.zolwr.pl

Dom	Opieki	Dla	Osób	Starszych	i	Niepełnosprawnych	Wiązów
www.dpsjonkowo.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	w	Oczach	Wielkich
www.bip.wrota.lubuskie.pl

El-Med	Prywatny	Dom	Opieki	nad	Osobami	Starszymi	w	Trzebnicy
www.el-med.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	w	Oczach	Wielkich
www.dps-wielkieoczy.iap.pl

Dom	Opieki	Leśny	Czar	Rusiec
www.lesnyczar.com.pl

Samodzielny	Publiczny	Szpital	Kliniczny	Nr	4	w	Lublinie
www.spsk4.lublin.pl
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PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE,
HANDLOWE, USŁUGOWE

UZDROWISKA & SPA

FIRMY STOMATOLOGICZNE

Stacje	Paliw	Orlen
www.orlen.pl

Uzdrowisko	Cieplice	Sp.	z	o.o.
www.uzdrowisko-cieplice.pl

PERI	POLSKA	SP.	Z	O.O.
www.peri.com.pl

Sanatorium	Uzdrowiskowe	LIMBA	-	Piwniczna	-	Zdrój
www.limba.oit.pl

LG	elektronics	Wrocław	Sp.	z	o.o.	Biskupice	Podgórne
www.lg.com

Sanatorium	i	Szpital	Uzdrowiskowy	„Mesko”	NZOZ
www.	mesko.kolobrzeg.pl

LG	elektronics	Wrocław	Sp.	z	o.o.	Biskupice	Podgórne
www.lg.com

Grupa	Inwestycyjna	Hossa	SA
www.hossa.gda.pl

Willa	Fortuna
www.willafortuna.pl

Hotel	Jan	III	Sobieski	Sp.	z	o.o.	w	Warszawie
www.radissonhotels.com

CELSA	Huta	Ostrowiec	Sp.	z	o.o.
www.celsaho.com

Uzdrowisko	Kamień	Pomorski	S.A.	Kamień	Pomorski
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Muzeum	-	Dwory	Karwacjanów	i	Gładyszów	Gorlice
www.muzeum.gorlice.pl

Centrum	Konferencyjno-Szkoleniowe	Fundacji	„Nowe	Horyzonty”
www.centrumkonferencyjne.com.pl

Hd-Dental	S.C.	Grupowa	Praktyka	Dentystyczna,	Gliwice
Indywidualna	Praktyka	Lekarska	Marek	Milcarz
www.milcarz.pl

ACOMA	sp.	z	o.o.
www.acoma.kolobrzeg.pl

Uzdrowisko	Krynica	–	Żegiestów
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Urovita	Sp.	z	o.o.	Chorzów
https://www.urovita.pl

ICG	International	Consulting	Group,	Kraków
www.icg-group.com

Decathlon	Sp.	z	o.o.
www.decathlon.pl

Sanatorium	Elektron
www.sanatoriumelektron.pl

Uzdrowisko	Kamień	Pomorski
uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Sanatorium	Uzdrowiskowe	ZNP	w	Nałęczowie
www.znpnaleczow.pl

Klinika	Pod	Tężniami	-	Ciechocinek
www.podtezniami.pl

Uzdrowisko	Horyniec	-	Spółka	z	o.o.	-	Horyniec	Zdrój
www.podtezniami.pl

Dom	Wczasowo-Sanatoryjny	Perła	W	Ustce	Sp.	Z.O.O.

Solanki	Uzdrowisko	Inowrocław	Sp.	Z.O.O.,	Inowrocław

SP	ZOZ	Sanatorium	Uzdrowiskowego	MSWIA	W	Kołobrzegu

NND	Sp.	z	o.o.	
Borne	Sulinowo

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Paczkowie
www.paczkow.naszops.pl

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Paczkowie
www.paczkow.naszops.pl

Orpea	Polska	Sp.	z	o.o.	w	Warszawie
www.orpea.pl

Orpea	Polska	Sp.	z	o.o.	w	Warszawie
www.orpea.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	„Magnolia”	w	Głogowie
www.dps.glogow.pl

Dom	Pomocy	Społecznej	„Magnolia”	w	Głogowie
www.dps.glogow.pl

Dom	Seniora	Ułan	Daria	Bunk,	Ewa	Kujawa	w	Grudziądzu
www.domsenioraulan.pl

Dom	Seniora	Ułan	Daria	Bunk,	Ewa	Kujawa	w	Grudziądzu
www.domsenioraulan.pl

Rodzinny	Dom	Opieki	w	Chorzelach
www.rodzinnydomopieki.pl

Rodzinny	Dom	Opieki	w	Chorzelach
www.rodzinnydomopieki.pl

Fundacja	Nowe	Horyzonty	
w	Warszawie

Fundacja	Nowe	Horyzonty	
w	Warszawie

Dom	Seniora	„Wsród	Swoich”,	Konstatynów,	Łódź
www.dom-seniora.biz.pl

Dom	Seniora	„Wsród	Swoich”,	Konstatynów,	Łódź
www.dom-seniora.biz.pl

Polskie	Domy	Seniora	Sp.	z	o.o.	w	Dąbrówce	 Polskie	Domy	Seniora	Sp.	z	o.o.	w	Dąbrówce	

42



Notatki

43



Tel.: +48 24 264 77 33
e-mail: kontakt@kaler.pl

ul. Chopina 37
09-402 Płock

Kaler	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	zmian	technicznych	bądź	modyfikacji	zawartości	niniejszego	dokumentu	bez	uprzedniego	powiadamiania.	Kaler	nie	ponosi	żadnej	odpowiedzialności	za	potencjalne	błędy	lub	możliwe	braki	 informacji	w	tym	dokumencie.	Zastrzega-
my	wszelkie	prawa	do	niniejszego	dokumentu	i	 jego	tematyki	oraz	zawartych	w	nim	zdjęć	 i	 ilustracji.	 Jakiekolwiek	kopiowanie,	ujawnienie	stronom	trzecim	lub	wykorzystanie	 jego	zawartości	w	części	 lub	w	całości	bez	uzyskania	uprzednio	pisemnej	zgody	Kaler	 jest	zabronione.	
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