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PRODUKTOVÝ LIST
Mewa, zdravotní kočárek
Objednací číslo: 2203619
Prodejní cena s DPH: 27 900 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 5010718
Úhrada ZP: 24 438 Kč
Doplatek: 3463

Popis
Je určen pro děti jenž z důvodu postižení nejsou schopny usedět v klasickém kočárku.
Díky regulovatelným pelotám je možno nastavit optimální přizpůsobení jejich sedu.
Masivní odpružená kola (gelová nebo nafukovací) s možností aretace snadno tlumí nerovnosti. A je vybaven centrální brzdou.
Kočárek má nastavitelnou zádovou opěrku a nastavitelný sklon sedu. Jednoduchým otočením je možno obrátit směr sedu.

Kočárek je vybaven již v základu širokým příslušenstvím :
Zádové i hlavové nastavitelné peloty, pětibodové pásy, kyčelní kalhotky, abdukční klín, bezpečnostní hrazda,
nánožník, terapeutický stolek, moskytiéra, pláštěnka, příruční taška na řidítka, beg pod kočárkem, slunečník a zimní rukavice
snadno upevnitelná na řidítka kočárku.
Model Mewa 2020 je navíc nově vybaven vyjímatelnou vnitřní vložkou pro menší děti, nášlapným pedálem pro snazší nájezdy na
chodník a úchytnými oky na rámu kočárku.

V ceně kočárku je započtena doprava od výrobce přímo k Vám domu službou UPS. Dodání do 14 dnů od
úhrady. Nelze koupit na dobírku. Nebo je možný osobní odběr na prodejně a platba při převzetí.

Parametry
technické parametry
Výška postavy [cm]

90-125

Šíře sedu [cm]

30

Hloubka sedu [cm]

25

Úhel sklonu sedu [°]
Výška zad [cm]

5-20
63

Úhel sklonu zad [°]

3-80

Vzdálenost podnožky od sedačky [cm]

20-30

Celková šířka [cm]

67

Celková délka [cm]

114

Celková výška [cm]

112

Velikost předních kol [cm]
Typ obutí předních kol
Velikost zadních kol [cm]
Typ obutí zadních kol
Hmotnost [kg]

25
foukací
30
foukací
22,5

Nosnost [kg]

35

Barva rámu

bílá

Barva potahu

šedá

Galerie

