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Elektryczny wózek
inwalidzki FOREST KIDS
Vermeiren (terenowopokojowy)
Cena brutto

12 990,00 zł

Cena netto

12 027,78 zł

Cena poprzednia

13 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

FORESTKIDS

Kod producenta

FORESTKIDS

Producent

Vermeiren

Prezentacja

Finansowanie

telefon I

telefon II

Opis produktu
Wózek elektryczny dla dzieci FOREST KIDS
DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 25
000zł brutto
Wózek z napędem elektrycznym pokojowo terenowy

FOREST kids to wersja wózka dla dzieci. Znakomite zawieszenie kół tylnych skonstruowane na amortyzatorach z regulowanym skokiem
pozwala czuć najwyższy komfort podczas jazdy w terenie. Kiedy dorzucimy do tego również bardzo interesujące zawieszenie kół przednich ,
które gwarantuje styczność wszystkich czterech kół nawet na nierównym terenie to z wózka robi się prawdziwe terenowe cudo. Bardzo
interesujące zawieszenie kółek przeciw-wywrotnych na systemie ROSTA® skutecznie zabezpiecza przed niebezpiecznym przechyleniem wózka
w sposób dopasowujący się do wysokości pokonywanej przeszkody.

Oświetlenie tylne i przednie diodowe (zapewnia doskonałą widoczność),
pas bezpieczeństwa,
koła przednie średnicy 3.00x4 typowe dla wózków terenowych,
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płyta podnóżków regulowana również na głębokość,
kółka przeciw-wywrotne – amortyzowane na systemie ROSTA®,
podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji położenia dżojstika umożliwia pełną kontrolę,
w zimie gdy trzeba się grubiej ubrać na pewno nie będzie za ciasno system zmiany szerokości pola siedzenia gwarantuje komfort,
regulacja głębokości siedzenia w dwóch systemach,(przesuwane oparcie i wysuwana z przodu rama),
regulowany kąt oparcia -manualnie,
regulowany kąt siedzenia,
siedzisko wyprofilowane w sposób zabezpieczający przed wysuwaniem się z wózka,
tapicerka wykonana w standardzie z CORDURY®.

Sprawdź: Jak wybrać wózek elektryczny dla osoby niepełnosprawnej?

Wózek na zdjęciu wyposażony w opcję dodatkową : zagłówek L55.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor ramy:: Czerwony Metalic (C57) , Pomarańczowy Metalic (C53)
V-MAX:: 6km/h , 10km/h (+ 999,00 zł )
Sterownik:: Prawa ręka , Lewa ręka
Podnóżki:: Standardowe podnóżki krótsze , Podnóżki z jedną płytą (krótsze) (+ 149,00 zł ), regulowane podnóżki do poziomu
z podparciami pod łydki (BZ7i8) (+ 349,00 zł )
Szer. siedziska:: regulowana od 30-37cm
Gł. siedziska:: regulowana od 33cm-39cm
Wys. siedziska:: regulowana od 42-48mm bez poduszki
Wys. oparcia: : 35cm
Siedzisko:: Poduszka płaska nylonowa 4cm , Poduszka Contur (+ 399,00 zł )
Oparcie:: Poduszka płaska nylonowa 4cm , Poduszka Contur (+ 399,00 zł )
Zagłówek ortopedyczny 3D:: brak , jest (+ 449,00 zł )
Peloty boczne:: brak , dwa (lewy i prawy) (+ 349,00 zł )
Klin:: brak , jest (+ 199,00 zł )
Uchwyt na kule:: brak , jest (+ 59,00 zł )
Stolik:: brak , Stolik z plexi transparentny (B15) (+ 349,00 zł )
Stabilizacja miednicy:: brak , pas stabilizujący miednicę dwupunktowy (U76) (+ 129,00 zł ), pas odwodzący (U01) (+ 249,00
zł ), pas stabilizujący miednicę czteropunktowy (U75) (+ 149,00 zł )
Stabilizacja tułowia:: brak , szeroki pas stabilizujące tułów (U80) (+ 149,00 zł ), pasy czteropunktowe stabilizujące tułów
(U79) (+ 169,00 zł ), kamizelka stabilizująca tułów bez zamka (U74) (+ 199,00 zł ), kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem
(U73) (+ 259,00 zł )
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