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PRODUKTOVÝ LIST
Tom 4 Classic SM42, kočárek
rehabilitační polohovací
Objednací číslo: 2203670
Prodejní cena s DPH: 34 575 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 5003232
Úhrada ZP: 30 000 Kč
Doplatek: 4575

Popis
Kočárek TOM 4 Classic je mezi stávajícími uživateli velice oblíbený. Díky svým schopnostem a ﬂexibilitě, je vhodný i pro děti
s těžším zdravotním postižením. Jednou z jeho předností je plně polohovatelná sedačka, kterou můžete umístit po i proti
směru jízdy. Vždy tak, jak zrovna potřebujete vy nebo vaše dítě. Na první pohled Vás určitě zaujmou velká kola, která zajistí
průjezd i náročnějším terénem. Přesto je kočárek plně složitelný, aniž by bylo nutné sundat sedačku z podvozku. Nabízíme
ho ve čtyřech velikostech a to je také neopomenutelné plus, které tento kočárek může nabídnout.
Základní provedení:
- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedačky
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěra zad
- dvoubodový pás
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- bezúdržbová plná kola o průměru 200/300
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- odnímatelné boční vymezovací polštářky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

Parametry
technické parametry
Šíře sedu [cm]

42,5

Hloubka sedu [cm]

32-43

Úhel sklonu sedu [°]

0-54

Výška zad [cm]

57-68

Úhel sklonu zad [°]

0-165

Vzdálenost podnožky od sedačky [cm]

24-40

Celková šířka [cm]

68

Celková délka [cm]

110

Celková výška [cm]

103

Šíře při složení [cm]

68

Délka při složení [cm]

96

Výška při složení [cm]

66

Velikost předních kol [cm]

20

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

plné
30
plné

Hmotnost [kg]

24

Nosnost [kg]

75

Barva rámu

černá

Barva potahu

Galerie

zelená/šedá kolečka; červená/šedá koločka; šedá/modrá kolečka;
šedá/zelená kolečka

