NOEL s.c.
Podstawowe informacje i dane kontaktowe:
Nazwa: NOEL s.c.
Siedziba: ul. Kołodziejska 1, 30-607 Kraków, Polska
Tel.: 12 241 53 16
Główna branża: produkcja sprzętu rehabilitacyjnego
Rok założenia: 2000
CEO: Piotr Żebrowski
Misja:
Poprzez nowe rozwiązania uwalniamy energię i dajemy nowe możliwości ludziom o specjalnych potrzebach
na całym świecie.
Wizja:
Każdy, kto z nami współpracuje, uznaje nas za godnych zaufania, bo robimy doskonale nawet małe rzeczy.
Podejmujemy wyzwania.
Stosujemy tylko logiczne rozwiązania. Jednocześnie dbamy o niezawodność i jakość wykonania naszych
produktów. Doskonalimy organizację komunikacji i obsługi klienta.
Zatrudniamy ludzi o szerokich horyzontach. Każdy pracownik ma możliwość rozwoju osobistego i wpływ na
rozwój firmy.
Opis działalności:
NOEL s.c. to firma z 15-letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu do rehabilitacji
i zwiększania komfortu życia osób niepełnosprawnych.
Od 2000 do 2007 roku podstawowym produktem były pionizatory i foteliki rehabilitacyjne dla dzieci
wykonanywane z drewna. Obecnie główną marką jest STABILO, seria próżniowych poduszek i materacy
stabilizujących.
Od czasu wprowadzenia na polski rynek w 2007 roku zostało sprzedanych ponad 8 000 sztuk STABILO.
Produkty te są aktualnie dystrybuowane w 18 krajach: w Europie, Ameryce Południowej i Afryce. Firma
regularnie pozyskuje nowych partnerów i wprowadza nowe zastosowania dla swoich rozwiązań.
Produkty firmy NOEL są używane w domach prywatnych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacyjnych,
szpitalach, oraz przez firmy eventowe, organizujące wyprawy dla osób niepełnosprawnych.

Opis produktów:
Użycie elastycznych materiałów i zasady próżni pozwala na nieskończone modelowanie i dowolne
dobieranie twardości poduszki lub materaca. Produkty tej linii są wytrzymałe, mogą być czyszczone i prane.
Próżniowe rozwiązania STABILO stabilizują ciało pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym,
przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, deformacjami miednicy etc.
STABILO może służyć jako siedzisko, podparcie pleców, zagłówek, podłkietnik, wkładka do wózka
inwalidzkiego, fotelik samochodowy, uniwersalne siedzisko lub leżysko. Umożliwia również szybkie
uformowanie klina dla odwiedzenia nóg, zagłówka dla poprawy kontroli głowy, dokładnie przylega i
podpiera zdeformowane części ciała, zapewnia boczną stabilizację dzięki pelotom lub formowanym
bocznym ściankom. Jest też używane jako wygodny, wodoodporny leżaczek pomocny przy kąpieli.
Rozwiązania STABILO ułatwiają codzienne życie osobom o specjalnych potrzebach.

