Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
Tel.: 495 220 684
Fax: 495 221 327
E-mail: sivak@sivak.cz

Nástavec na WC H301 Maris
• boční výřezy pro snadné připevnění a odstranění nástavce
• hladký povrch pro snadné a rychlé čištění
• velký toaletní výřez (25x19cm)
• váha nástavce je cca 0,9 kg, nosnost 120 kg, barva bílá

Nabízené pomůcky předepisuje PRL a nepodléhají schválení revizním lékařem ZP!

Cena nástavce H301 Maris …585,00 Kč
Nástavec není hrazen ZP!

Ilustrační foto!

(A) 36,5 cm, (B) 38,5 cm, (C) 12,5 cm, (D) 13,5 cm,
(F) 40 cm, (G) 18,5 cm, (H) 19 cm, (I) 25 cm

Nástavec na WC Aquatec 90
• zvýšení sedu až o 10 cm
• jednoduché a bezpečné uchycení k záchodové míse
• velké šrouby pro rychlou instalaci a demontáž
• váha 1,1-1,6 kg, nosnost 225 kg, barva bílá

Cena nástavce Aquatec 90 (bez víka) ……910,00 Kč
Cena nástavce Aquatec 90 (s víkem) …….910,00 Kč
Plně hrazen ZP pod kódem 0063954/12 v ceně 910,00 Kč
Ilustrační foto!

(A) 36,5 cm, (B) 39,5 cm, (C) 10,5 cm, (D) 11,5 cm, (E) 38 cm,
(F) 41 cm, (G) 12,5 cm, (H) 21 cm, (I) 27 cm

Nástavec na WC Aquatec 900
• velmi rychlá instalace
• individuální nastavení bez použití nářadí
• 3 různé výšky sedu 6/10/15cm
• 3 různé sklony (dopředu)
• odklopné ergonomické područky pro podporu při vstávání a nasedání
• váha 5 kg, nosnost 120 kg, barva bílá

Ilustrační foto!

Cena nástavce na WC Aquatec 900 ……1.890,00 Kč
Nástavec je část. hrazen ZP pod kódem 0140636/12
v ceně 1.200,00 Kč. Doplatek pacienta ….690,00 Kč
(A) 36 cm, (B) 42,5 cm, (C) 6 cm, (D) 10 cm, (E) 15 cm,
(F) 59 cm, (G) 43 cm, (H) 49 cm, (I) 38 cm, (J) 18 cm,
(K) 20 cm, (L) 51 cm, (M) 20,5 cm, (N) 26 cm, (O) 22,5
cm, (P) 28,5 cm, (Q) 42 cm, (R) 44 cm
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Sedačka na vanu H112 Marina

Plně hrazena ZP pod kódem
0063947/12 v ceně 1 300,00 Kč

Ilustrační foto!

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

Toaletní vozík TYP H420
Toaletní vozík H420 je vybaven brzděnými zadními koly, výklopnými
postranicemi a odklopnými zády i podnožkami. Komfortní a plně využitelné
nejen v domácnosti, ale i v ústavech pro nemocné a postižené.

Celková cena: 4.210,00 Kč
Toaletní vozík je částečně hrazen ZP pod kódem
0020767/12 v ceně 4.000,00 Kč
Doplatek pacienta: 210,00 Kč
Rozměry toal. vozíku H420:

šíře sedu 45 cm, hloubka sedu 45 cm,
výška sedu 48 cm, celková šíře 57,5 cm, celková hloubka 81 cm, celková výška
94,5 cm, šíře mezi područkami 47 cm, 5“ kolečka,
váha 14 kg, nosnost 135 kg.
Ilustrační foto!

Toaletní židle TYP H410
Pevné a stabilní, plně čalouněné toaletní křeslo H 410 splňuje
podmínky pohodlí i nároky bezpečnosti a hygieny.

Plně hrazeno ZP pod kódem
0020766/12 v ceně 2.600,00 Kč
Rozměry pevné toaletní židle H410: šíře sedu 45 cm,
Ilustrační foto!

hloubka sedu 43 cm, výška sedu 40,5 – 58,5 cm, celková šíře 58cm,
celková hloubka 53 cm, celková výška nast. 79 - 97 cm, šíře mezi
područkami 47 cm, váha 7,5 kg, nosnost 140 kg.

* Veškeré uvedené ceny jsou již vč. DPH!
STŘEDISKA firmy SIVAK:
* Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha
* Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
* v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy:
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
01/2018

Nabízené pomůcky předepisuje PRL a nepodléhají schválení revizním lékařem ZP!

Sedačka na vanu MARINA zajišťuje díky svému ergonomickému tvaru a
robustnímu designu bezpečné a pohodlné použití téměř na každý typ vany.
Je voděodolná s protiskluzovou pogumovanou úpravou, má bezpečnostní
madlo a čtyři nastavitelné nožičky (od 39 – 63 cm). Délka sedačky 69 cm,
hloubka 33 cm.
Dodáváme v bílé barvě, váha je cca 1,6 kg a nosnost 150 kg.

