Koncepce tohoto vozíku umožňuje jeho
využití pro běžný den i pro volné chvíle.
Rám z odlehčených slitin nabízí váhu
pouhých 9,9 kg, transportní váha je jen
7,5 kg, čímž jsou zaručeny jeho vynikající
jízdní vlastnosti. Samozřejmostí je i široká
škála doplňků a variant individuálních
nastavení, které poskytují celodenní
pohodlí.
Vozík je částečně hrazen zdravotními
pojišťovnami pod kódem 0062047/07
– úhrada 21.000,00 Kč.
Cena vozíku ve standardním vybavení je 56.341,00 Kč.
Příslušenství plně hrazená ZP:

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.
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opěrka zad mechanicky polohovací
polštář sedací pěnový
podnožky dělené, úhl. stav. stup.
pás bezpečnostní dvoubodový
blatníky karbonové s chráničem oděvu pevné
blatníky karbonové s chráničem oděvu vyjímatelné
brzdy pákové s opačným brzdným chodem
brzdy pákové z vnitřní strany
kryty kol
patní smyčky
rychloupínací osy pro kvadruplegiky
opěra zad řemínková
područky výškově stavitelné
postranice odklápěcí s výškově stavit. područkou
podnožka dělená, vyjímatelná, vyklápěcí
sedací polštář Flo-tech Lite, antidekubitní
prodloužení páky brzdy
opěrka zad lámací
obruče pogumované Supergripp
nástavec na prodloužení těžiště

www.sivak.cz

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