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PRODUKTOVÝ LIST
E-Avanti UNI Junior 1736, mechanický
invalidní vozík
Objednací číslo: 2201924
Prodejní cena s DPH: 21 630 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 5005942
Úhrada ZP: 20 000 Kč
Doplatek: 1630

Popis
Invalidní vozík s odlehčeným skládacím rámem svým konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky lehkými a vozíky
aktivními. Vozík je velmi variabilní a lze ho individuálně nakonﬁgurovat. V základní ceně je již příplatek za krátký rám a malé
rozměry. Jeho předností je poměrně snadná nastavitelnost sedu uživatele pomocí jednoduchého variobloku.
- volba šíře a hloubky sedu, výšky zad a sedu
- dělené stupačky
- odnímatelná kola rychloupínacím systémem
- volba typu pneumatiky nafukovací nebo bezúdržbové
- standardní přítlačné brzdy pro jezdce
- blatník v barvě rámu
Pozor: Cena je závislá na konﬁguraci a volbě příslušenství. Vozík vyžaduje individuální naměření uživatele.
Volitelné vybavení:
- polohovací zádová opěrka
- výsuvná madla pro doprovod
- stabilizační vzpěra
- hlavová opěrka
- postranice s krátkou nebo dlouhou loketní opěrkou
- polohovací stupačky
- spojená stupačka
- volba předních a zadníích kol
- jednoruční pohon se spojenou brzdou
- negativní odklon kol 3°
- posun těžiště
- bubnové brzdy pro doprovod
- kryty kol, ﬁxační prvky a další příslušenství

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]

50-56

Celková délka [cm]

88

Celková výška [cm]

83

Šíře při složení [cm]

28

Šíře sedu [cm]

30; 32; 34; 36

Hloubka sedu [cm]

33; 35; 38

Výška zad [cm]

34; 36; 38; 40; 42; 44

Výška sedu vpředu [cm]

42,5-49,5

Výška sedu vzadu [cm]

40-46,5

Velikost předních kol [cm]

14,2

Typ obutí předních kol

plné

Velikost hnacích kol [palců]

22

Typ obutí zadních kol

nafukovací

Hmotnost [kg]

12

Hmotnost bez kol [kg]

8

Nosnost [kg]

75

Barva rámu

oranžová; zelená; stříbrná; karmínová; červená; modrá; černá; bílá;
marakeš; žlutá; šedá

Barva potahu

černá

Galerie

Příslušenství
Obj.č.: 2201391

Obj.č.: 2300628

Obj.č.: 2301564

výškově nastavitelná postranice

blatník AL s širšími krycími okraji

Transparentní
kryty drátů na invalidní vozíkVelikost
hnacích kol 22-24 palců.

-67% 2980 Kč

990 Kč
Na objednávku

Kód ZP: 5009403Plně
hrazeno ZP

3029 Kč

3259 Kč

Na objednávku

Na objednávku

Kód ZP: 5009570Doplatek:
303 Kč

Kód ZP: 5009570Doplatek:
533 Kč

