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                                    Mechanický vozík Eurochair XXL 1.760

kód názov

cena 

EUR X

1760 Eurochair XXL 824

50 šírka sedu 50 cm nosnosť 160 kg 0

53 šírka sedu 53 cm nosnosť 160 kg 0

358 šírka sedu 58 cm nosnosť 160 kg, len v spojení s držiakom k.814 108

265 šírka sedu 65 cm nosnosť 160 kg, len v spojení s držiakom k.814 268

530 zosilnená verzia nosnosť 200 kg, len v spojení s držiakom k.814 98

pre šírky sedu 50,53,58,65 cm a v spojení so stupačkou vcelku k.54 a v spojení

s bubnovými brzdami pre doprovod k.706

788 hĺbka sedu 43 cm 0

619 hĺbka sedu 46 cm 0

792 hĺbka sedu 50 cm 0

325 predné kolesá pr. 125 mm výška sedu 43 cm 0

154 predné kolesá pr. 142 mm výška sedu 43,5; 45; 47; 48,5; 50 cm 0

161 predné kolesá pr. 180 mm výška sedu 47;50; 50; 51,5 cm 0

560 sedací vankúš 3 cm 37

880 predĺženie ťažiska o 6 cm 98

494 obruče hliníkové odstup 15 mm 0

651 brzda prítlačná pre užívateľa 0

681 predĺženie brzdovej páky pre užívateľa 41

706 brzda bubnová pre doprovodnú osobu 124

650/74 jednostranná brzda vpravo vrátane predĺženia brzdovej páky 195

650/60 jednostranná brzda vľavo vrátane predĺženia brzdovej páky 195

442 opierka chrbta štandard 42 cm (nedá sa pri zosilnenej verzii) 0

444 opierka chrbta štandard 44 cm 0

628

opierka chrbta s nastavit.pásmi 

42 cm

(nedá sa pri šírke sedu 65cm a nedá sa pri 

zosilnenej verzii k.530) 93

622 opierka chrbta so zalomením 0

621 opierka chrbta bez zalomenia 0

502 výškovo nastaviteľné rúčky len s opierkou chrbta k.628 a výškou k.442 187

814 stabilizačný držiak (spojenie rúčok) 96

577 bočnice štandard /pevné 0

70 bočnice dlhé /pevné 32

107 bočnice výškovo nastaviteľné 141

93 vrchný diel stupačiek pevný pár 0

759 vrchný diel stupačiek pevný ľavý 0

760 vrchný diel stupačiek pevný pravý 0

92 vrchný diel stupačiek polohovací  pár  (len v spojení s k.798) 126

757 vrchný diel stupačiek polohovací  ľavý   (len v spojení s k.798) 63

758 vrchný diel stupačiek polohovací  pravý    (len v spojení s k.798) 63

4698 opierky kolena pre kód 92 52

52 stupačka pre amputovaných pár 268

4507 stupačka pre amputovaných pravá 134

4508 stupačka pre amputovaných ľavá 134

798 spodný diel stupačiek delený 0

54 spodný diel stupačiek vcelku 142

691 kolieska proti prevráteniu pár 27
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712 koliesko proti prevráteniu ľavé 14

713 koliesko proti prevráteniu pravé 14

728 kolieska proti prevráteniu otočné  / pár 187

729 koliesko proti prevráteniu otočné  / ľavé 94

730 koliesko proti prevráteniu otočné  / pravé 94

833 bezpečnostný pás 27

970 držiak barle 18

951 sieťovaná taška 10

823 držiak päty /pár 78

822 pásy na stupačke na fixáciu /pár 40

936 presúvacia doska na presun osoby z/na vozík 63

všetky kolesá plné

ceny uvedené v EUR s 10% DPH,   platné od 1.5.2019


