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PRODUKTOVÝ LIST
Aurora, kočárek transportní zdravotní
Objednací číslo: 2203575
Prodejní cena s DPH: 30 000 Kč
DPH: 15%

Popis
Moderní speciální kočárek, který kombinuje design nové generace s moderním vzhledem. Je určen pro nejmladší pacienty s
omezenou hybností a potřebou ﬁxace. Díky použití osvědčených technických řešení je bezpečný, stabilní a zároveň velmi
pohodlný. Největší výhodou je pohodlné multifunkční sedadlo s možností překládání zepředu dozadu. Díky tomu má dítě
příležitost sedět ve směru jízdy a může pozorovat okolí nebo proti směru jízdy a udržovat oční kontakt s osobou, která
kočárek veze (maminka, tatínek, ...). Funkce lopaty umožňuje hladké nastavení úhlu sklonu celého sedadla. Nastavitelné
polštáře a peloty poskytují vynikající boční stabilizaci. Kočárek má nastavitelnou výšku opěrky hlavy, úhel opěradla a opěrky
nohou.
K dispozici jsou dva režimy nastavení tlumičů: Město - tuhé a Komfort - měkké nastavení.
Přední otočné kolečka s možností zamknutí usnadňují manipulaci s kočárkem v těsných prostorech.
V základu je kočárek vybavený nastavitelnou stříškou, nánožníkem, prostorným košíkem pod sedadlem a taškou. Dále je
vybaven množstvím reﬂexních prvků, což poskytuje bezpečnost. K dispozici v jedné univerzální velikosti. Možnosti nastavení
kočárku umožňují přizpůsobit se individuálním potřebám menších či větších dětí.

Parametry
technické parametry
Výška postavy [cm]
Šíře sedu [cm]
Hloubka sedu [cm]
Úhel sklonu sedu [°]
Výška zad [cm]
Úhel sklonu zad [°]
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm]

110
18-27
30
0-30
55
110-180
23-28

Celková šířka [cm]

67

Celková délka [cm]

118

Celková výška [cm]

96

Šíře při složení [cm]

62

Délka při složení [cm]

95

Výška při složení [cm]

47

Velikost předních kol [cm]

25

Typ obutí předních kol

plná

Velikost zadních kol [cm]

30

Typ obutí zadních kol

plná

Hmotnost [kg]

19

Nosnost [kg]

40

Barva rámu

bílá

Barva potahu

tmavě šedá

Galerie

Příslušenství
Obj.č.: 2301308

Obj.č.: 2301319

Led světla 001

Kryty kol 415

led světla pro kočárek

kryty kol

-6% 310 Kč

863 Kč

290 Kč

Na objednávku

Na objednávku

Nehrazeno ZP

Nehrazeno ZP

