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Ocean VIP Ergo a Ocean Dual VIP Ergo
je vozík se stabilní nerezovou konstrukcí s možností nastavení úhlu
sedu. Sklon sedu lze nastavit individuálně. Možnost výškového
nastavení ve 3 krocích bez použití nářadí. Velmi komfortní,
ergonomicky tvarovaný sedák a nastavitelná řemínková zádová opěrka
pro maximální pohodlí uživatele. Nastavitelná opěrka hlavy ve
standardu. Vozík nabízí odklopné, výškově nastavitelné ergonomické
područky, odnímatelné a odklopné podnožky, stupačky včetně patních
smyček. Brzdy s dvojitým zajištěním na 3 kolech, 1 kolečko směrové. K
dostání rozsáhlá paleta příslušenství.

• váha 23,5 kg                    • úhel sedu -5° - 40° (Ocean VIP Ergo, Dual VIP Ergo)                              
• nosnost 150 kg               • úhel zád. opěrky 5° - 35° (jen u verze Dual VIP Ergo)

Sprchovací a toaletní vozíky OCEAN
Ocean Ergo a Ocean Ergo XL
je individuálně nastavitelný, stabilní vozík s nerezovou konstrukcí a možností najetí s vozíkem přímo nad toaletu.
Vozík je velmi komfortní díky ergonomicky tvarovanému sedáku a odklopným ergonomickým područkám. Područky,
stupačky a výška sedu jsou výškově nastavitelné. Možnost zakoupení široké škály příslušenství.
K dostání i verze Ocean Ergo XL a Ocean 24“ Ergo XL s možností nastavení úhlu sedu a zad a s nosností max 180 kg!

• váha 5“ verze   17 kg   
• nosnost 150 kg   
• váha 24“ verze 23 kg

Ocean Ergo s 5“ koly 

Ocean Ergo s 24“ koly 
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Pro detailní inform
ace kontaktujte společnost SIVAK m
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STŘEDISKA firmy SIVAK: Internetové adresy:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha tel./fax: 261 211 788 http://www.sivak.cz
• Nádražní 651/82, 701 00  Ostrava tel./fax: 596 115 329 e-mail: info@sivak.cz
• v CSS Hrabyně, 747 67  Hrabyně tel./fax: 553 775 002 01/2020
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