K-SERIE
Řada K-Série poskytuje výjimečnou
estetiku. Většina viditelných mechanických
částí byla u těchto vozíků omezena na
minimum. Tyto vozíky jsou výjimečné díky
své nízké hmotnosti!
AirLite – díky kratší vidlici a úhlu předního
rámu redukuje celkovou délku oproti K4 i
celkovou hmotnost.
K4 - díky své nízké hmotnosti a Vpřednímu rámu nabízí prvotřídní jízdní
vlastnosti.

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.

Cena vozíku AirLite ve std. vybavení je 54.431,00 Kč
a je částečně hrazen zdr. pojišťovnami pod kódem
0062048 / 07 – úhrada 21.000,00 Kč.
Cena vozíku K4 ve std. vybavení je 51.576,00 Kč
a je částečně hrazen zdr. pojišťovnami pod kódem
0039985 / 07 – úhrada 21.000,00 Kč.
Příslušenství k vozíku K 4 a AirLite plně hrazená ZP:
0016412 / 07 nástavec na prodloužení těžiště
0022523 / 07 řemínkové polstrování sedáku
0078392 / 07 obruče pro kvadruplegiky s trny
0016413 / 07 stupačka karbonová, úhlově stavitelná
0016405 / 07 pás bezpečnostní dvoubodový
0022497 / 07 brzdy pákové s opačným brzdným chodem
0022499 / 07 brzdy pákové z vnitřní strany
0022524 / 07 kryty kol
0022529 / 07 stupačka spojená, stranově odklopná
0022496 / 07 blatníky karb. s chráničem oděvu, vyjímat.
0078398/ 07 polštář sedací pěnový
0078396 / 07 rychloupínací osy pro kvadruplegiky
0062076 / 07 područky výškově stavitelné
0135001 / 07 sedací polštář Flo-tech Lite, antidekubitní
0135002 / 07 prodloužení páky brzdy
0135032 / 07 opěrka zad řemínková, polstr. Alcantara
0135033 / 07 područky výšk. stavit., odnímací, odkl.
0135034 / 07 brzdy speciální pro ovládání jednou rukou
0135031 / 07 obruče pogumované Supergripp

www.sivak.cz
Střediska firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
• Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně
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