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CESTOVNÍ VOZÍK
• ideální pomocník na Vašich cestách
• složený během několika sekund
• úzké provedení pro snadný průjezd dveřmi
• váha pouhých 8,5 kg (u verze BIG váha 10,5 kg)
• včetně přepravní tašky
• vyrábí se ve dvou verzích –
standardní s nosností 90 kg nebo verze BIG do 110 kg
ROZMĚRY:
šířka sedu 40 cm, hloubka sedu 36 cm, výška sedu 47 cm
rozložený: šířka 61 cm, výška 88 cm, hloubka 78 cm
složený: šířka 61 cm, výška 66 cm, hloubka 28 cm
Verze BIG:
šířka sedu 46 cm, hloubka sedu 40 cm, výška sedu 49 cm
rozložený: šířka 65 cm, výška 91 cm, hloubka 85 cm
složený: šířka 65 cm, výška 74 cm, hloubka 40 cm

Standardní varianta

Varianta BIG

ZVEDACÍ SEDÁK KATAPULT

ŠVÉDSKÝ PODAVAČ ASSIST
• přísavky
• ergonomicky tvarovaná rukojeť
• délka 82 cm

ŠVÉDSKÝ PODAVAČ FALKE
• snadná manipulace
• háček pro zavěšení oblečení
• magnet
• závěsný klip (pro upevnění na chodítko)
• délka 60 cm
STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 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

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.

• automatická pomůcka při vstávání - jednoduchá obsluha
• nastavitelný v 6-ti stupních
• bez elektrického připojení
• vysoký komfort sezení - polstrování s viskoelastické pěnové hmoty
• lehký a přenosný
• k dostání ve dvou variantách:
- pro uživatele s hmotností 35 – 105 kg
- pro uživatele s hmotností 90 – 160 kg
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