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PRODUKTOVÝ LIST
Gemini twin střední, anatomická
zádová opěrka
Objednací číslo: 2203659
Prodejní cena s DPH: 15 057 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 5005957
Úhrada ZP: 13 551 Kč
Doplatek: 1506

Popis
GEMINI®TWIN je anatomická zádová opěrka patřící spolu s antidekubitními sedáky GEMINI® SPIN do jednotné koncepce
produktů věnujících se problematice sezení na invalidních vozících.
Opěrky GEMINI®TWIN jsou anatomicky tvarované pevné zádově opěrky určené k instalaci do většiny invalidních vozíků.
Primárně je hlavní opěrná zádová část doplněna tzv. bederní opěrkou, která je nezávisle nastavitelná.
Opěrky GEMINI®TWIN jsou nabízeny ve třech výškách a v různých šířkách při zachování proporční konturace.
- Ultralehká nosná hliníková konstrukce
- bederní opěrka
- Funkční design a pevné zajištění v držácích
- Jednoduchá manipulace
- Prodyšný a pratelný potah tvořený odolnou 3D tkaninou a funkční textilií Outlast®
- Vnitřní výplň – 100% přírodní latex, perforovaný (netoxický, hypoalergenní)
- Velký rozsah nastavení polohy včetně možnosti korekce sedu vychýlením vertikální osy v horizontálním směru
- Možnost instalace výškově nastavitelných bočních pelot (příplatkové příslušenství)
- Možnost použití bezpečnostního prvku Be Seen Line® (příplatkové příslušenství) – aktivní světelný pás technologie SCILIF
SunFibre všitý po obvodu opěrky; jas je možné regulovat ve 3 úrovních, včetně funkce blikání; kontrolní jednotka
s ovládacími prvky (včetně dobíjecího Li-Ion akumulátoru) je umístěna v kapse na horní straně opěrky; textilní paspule se
světelným vláknem SCILIF SunFibre jsou vysoce ohebné, mechanicky odolné a pratelné s potahem

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]

28; 32; 36; 40; 44; 48

Celková hloubka [cm]

7

Celková výška [cm]

35

Šíře sedu [cm]

26-50

Materiál

dural

Potah

prodyšný

Barva

modrá

Barva potahu

černá

Hmotnost [kg]

1,7

Galerie

Příslušenství

Obj.č.: 2301607

boční peloty

2216 Kč
Na objednávku

Kód ZP: 5000767Doplatek:
222 Kč

