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všetky ceny uvedené s DPH
ceny platné do 31.12.2022

tlačové a technické zmeny vyhradené

madita maxi.

madita maxi. 1/3

terapeutická stolička
• anatomicky tvarovaná sedačka s poťahom
• výška sedu nastaviteľná pomocou kľuky, uhol sedu nastaviteľný 

pomocou plynovej vzpery ovládanej prostredníctvom nožného pedála, 
• vrátane rukoväte, výškovo-šírkovo a uhlovo nastaviteľné opierky rúk s 

extra širokým čalúnením 

• vrátane 4 dvojitých koliesok (100 mm), z toho 2 s brzdou

HMV-Nr.: 26.11.05.0021

rozmery
A hĺbka sedu 36 - 47 cm

B šírka sedu 34 - 44 cm

C* výška kratšej opierky chrbta 40 cm

C* výška dlhšej opierky chrbta 48 cm

C** výška kratšej opierky chrbta 48 cm

C** výška dlhšej opierky chrbta 56 cm

E výška sedu 48 - 60 cm

F dĺžka predkolenia 37 - 49 cm

G celková šírka 64 cm

H dĺžka rámu 80 cm

uhol sedu (-) 5° - 30°

uhol opierky chrbta (-) 5° - 25°

max nosnosť 120 kg

váha 26 kg

* z 3 mm hliníka | ** z 4 mm hliníka

záklaldný model

madita maxi.
cena/ ks

 30 03 000 2.413 €

farby rámu

Anthrazit metallic Telegrau 4 (bielošedá)

 92 00 014  92 00 011
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možnosti konfigurácie - opierka chrbta
Štandard opierka chrbta – vrátane čalúnenia s individuálnym 
nastavením, anatomicky tvarovaná, nastavenie uhla opierky chrbta s 
možnosťou mechanického zaistenia

Maxi opierka chrbta zo 4mm hliníka -  vrátane čalúnenia s 
individuálnym nastavením, anatomicky tvarovaná, nastavenie uhla 
opierky chrbta s možnosťou mechanického zaistenia

krátka opierka chrbta 40 cm krátka opierka chrbta 48 cm

dlhá opierka chrbta 48 cm dlhá opierka chrbta 56 cm

         cena / ks          cena / ks

 kurz (30 02 002) 219 €
 lang (30 02 003) 219 €

 kurz (30 03 002) 255 €
 lang (30 03 003) 255 €

opierka hlavy
Opierka hlavy (štandard) 
čalúnená, výškovo nastaviteľná

Opierka hlavy (s bočnými 
oporami) čalúnená, výškovo 
a uhlovo nastaviteľná

Opierka hlavy (tvar mušle) 
čalúnená, výškovo a uhlovo 
nastaviteľná

         cena / ks           cena / ks          cena / ks

 30 03 004 267 €  30 02 011 356 €  30 03 012 375 €

doplnky
Zosilnené bočné opierky trupu - čalúnené Bočné opierky stehna - čalúnené, uhlovo 

nastaviteľné
Medzinožný klin  
nasúvateľný a čalúnený

     cena / pár       cena / pár        cena / pár

134 €
134 €

šírka hrudníka 24 - 32 cm (30 03 206)     
šírka hrudníka 32 - 38 cm (30 03 006)  
šírka hrudníka   38 - 44   cm   (30 03 106)  134 €

285 € štandard 37 cm(30 03 021)  
dlhé 46 cm (30 03 022)  285 €

 30 02 008 175 €

doplnky
Centrálna parkovacia brzda zadných koliesok - 
vrátane 4 dvojitých koliesok (100 mm), ovládaná 
pomocou aretačnej páčky namontovanej na sedacom 
systéme

Terapeutický stolík – drevený, s 
madlom po obvode

Inkontinentný poťah - pre 
sedačku

     cena / sada          cena / ks          cena / ks

 páka vľavo (30 03 051) 415 €
 páka vpravo (30 03 551) 415 € 

448 € páka vľavo, kolesá s brzdami vpredu                     (30 03 151)   
 páka vpravo, kolesá s brzdami vpredu            (30 03 651) 448 €

 30 03 023 260 €  30 00 001 187 €

doplnky stupačka
Predĺženie ťažiska - zásuvné, namontované 
vzadu, dĺžka = 10 cm (nie je možné v spojení s 
centrálnou parkovacou brzdou)

Drevená podnožka – nastaviteľná výška a uhol nôh, 
dá sa aj zložiť

Nasúvateľná podnožka -
výška cca 13 cm od zeme

    cena / sada          cena / ks           cena / ks

 30 03 024 160 €  30 03 015 415 €  30 03 016 337 €

poťah umývateľný poťah lacnejšia verzia
petrolejovo/šedý
(Nr. 112 + 92)

čierno/šedý
 (Nr. 105 + 92)

flexi čierno/šedý
(Nr. 43 + 50)

dodanie bez čalúnenia (bez 
sedačky a opierky chrbta), vloženie 
čalúnenia na mieru

príplatok zníženie ceny

 91 00 235 .  91 00 236  91 00 226 239 €  30 03 001               -104 €
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pásy
Bedrový pás – čalúnený, s obojstranne nastaviteľnou prackou; Farba: čierna 4-bodový bedrový pás – čalúnený, s obojstranne nastaviteľnou prackou; Farba: 

čierna

Gr. 2 Gr. 3 Gr. 2 Gr. 3

šírka čalúnenia 5 cm 6 cm šírka čalúnenia 5 cm 6 cm

dĺžka čalúnenia/po stranách 28 cm 30 cm dĺžka čalúnania/po stranách 28 cm 30 cm

dĺžka pásu/po stranách 40 cm 40 cm dĺžka pásu/po stranách 40 cm 40 cm

šírka pásu 2,5 cm 2,5 cm šírka pásu 2,5 cm 2,5 cm

          cena / ks          cena / ks

 Gr. 2  (30 02 059)  85 €
 Gr. 3  (30 03 059)  85 €

 Gr. 2  (30 02 060)  148 €
 Gr. 3  (30 03 060)  148 €

pásy
hrudný ramenný popruh – z elastického, priedušného a vlhkosť odpudzujúceho 
materiálu, tri popruhy s prackami, popruh pevne prišitý k ľavému ramenu; Farba: 
čierna

Sedacie nohavice (štandard) – z elastického, priedušného a vlhkosť 
odpudzujúceho materiálu, vpredu s dvomi prackami, vzadu našité ramienka; 
Farba: čierna

Gr. 3 Gr. 4

A 18 cm 20 cm

B 21 cm 22 cm Gr. 4

C 28 cm 30 cm A 36 cm

D 5 cm 6 cm B 26 cm

E 44 cm 52 cm C 55 cm

šírka pásu 2,5 cm 2,5 cm šírka pásu 2,5 cm

          cena / ks          cena  / ks

 Gr. 3 (30 03 055)  169 €
 Gr. 4 (30 04 055)  169 €

 Gr. 4  (30 04 058)  141 €

pásy

Pásy "madita maxi" sa montujú pomocou montážnych súprav  (pozri nižšie). Ďalšie fixačné pásy a možnosti konfigurácie nájdete od strany 156.

montážna sada na pás
Montážna súprava  pre sedaciu časť - pozostáva z 2 držiakov so sponou a 2 
praciek (vyvŕtané)

montážna súprava pre opierku chrbta – pozostáva z 2 dosiek so závitom so sponou 
a 2 praciek (vyvŕtané)

        cena / sada            cena / sada

 25 mm  (30 03 070)  42 €  25 mm (30 03 071)  42 €
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