Mechanický vozík
Datum …………………….

ERGO 305
OBJEDNACÍ LIST
Zákazník:
Jméno: …………………………………………………………….………………...

Váha: ……… kg

Výška: ………… cm

Bydliště: …………………………………………………………………………………….…..……. Telefon: …………………………...
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy
jednotlivých konstrukčních prvků. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy
nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Základní model i všechny doplňky, u
nichž je uveden kód jsou pojišťovnami plně hrazeny. Vyplněný objednací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude
poukaz(y) na vozík vystavovat. Tento objednací list nám pak zašlete spolu s poukazy potvrzenými revizním lékařem.
S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.
Základní provedení: Odlehčený skládací vozík s duralovým rámem
stříbrošedé barvy o nosnosti 115 kg. Potahy zádové opěrky a
sedačky jsou prodyšné, textilní, černé barvy s doplňkovým
odnímatelným polstrováním. Konstrukce zádové opěrky umožňuje
její zalomení pro usnadnění transportu. Sedačka vozíku je
ergonomicky tvarovaná, její šíře je volitelná. Výšku sedačky od
země je možno při předání vozíku nastavit na 49,5 nebo 52 cm.
Loketní opěrky jsou výškově nastavitelné v rozsahu 23 - 28 cm nad
úrovní sedačky a jsou odklopitelné. Dvoudílné stupačky jsou délkově
nastavitelné, odklopitelné, odnímatelné, doplněné opatěnkami. Zadní
kola mají plný plášť o rozměru 24 x 1 3/8" a jsou
vybavena rychloupínacími osami s možností nastavení polohy.
Přední kola jsou plná o rozměru 200 x 50. Celková hmotnost vozíku
v základním provedení je 15,6 kg.
Šíře sedačky:
Sedačka

41 cm

43 cm

Kód / cena

07-0025602
12.113,- Kč

46 cm

Textilní sedačka prodyšná s odnímatelným polstrem
Textilní sedačka prodyšná s odnímatelým polstrem s antidekubitním gelovým polštářem
o tl. 4 cm (pouze do váhy uživatele 80 kg)
Bezpečnostní pás
Poháněcí obruče se silikonovým potahem (umožňují pevnější kontakt ruky s obručí)

Příslušenství Chrániče výpletu zadních kol plexi (chrání prsty uživatele)

13-0063107
1.705,- Kč
07-0013410
1.589,- Kč
07-0135313
3.733,- Kč
07-0135315
2.360,- Kč

Stabilizační rolničky (brání převržení vozíku při přejezdu terénního převýšení).
Stabilizační rolničky jsou odnímatelné
Pracovní deska Plexi (je odklopitelná a odnímatelná)

ZP nehradí
5.360,- Kč

