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Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych 
klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona 
Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej: 5.900,00 zł. brutto

Refundacja wózka: P.130: 2.865-913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)

Szerokość siedziska

-43 cm43

-48 cm48

959 poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o 3 cm 250,00

Głębokość siedziska

-43 cm788/960

-46 cm619/960

350,00klin krokowy tekstylny z przekładką siedziskaDK-2

Wysokość siedziska (bez poduszki)

154

161

645

52 cm50,5 cm47,5 cm46 cm44,5 cm

142mm, pełne, miękka guma

180mm, pełne, PU

180mm, pompowane

-

200,00

200,00

Koła tylne

-koła tylne 24x1 3/8"; pełne61/902

650,00koła tylne 24x1 3/8"; pompowane; nie łączyć z systemem hamulców bębnowych dla opiekuna  
oraz z systemem ciągów jednostronnych61/486

Ciągi

-aluminiowy, odległość ciągu od koła 15mm494/692

166

2.400,00
aluminiowy, jednostronny podwójny: tylko przy szerokości siedziska do 48 cm 
tylko przy pełnym ogumieniu kół tylnych - KOD 902 
nie łączyć z hamulcem bębnowym - KOD 706

871 60-lewy

74-prawy

200,00nakładka silikonowa na ciągi

wersja 1.2021

SD-1 dodatkowa tapicerka na poduszkę siedziska z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna 150,00

47 cm 49 cm
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Hamulce

680 -dociskowy dla użytkownika

706 400,00bębnowy dla opiekuna, ogumienie pełne; nie łączyć z ciągiem jednostronnym - KOD 871

986 200,00przedłużone dźwignie hamulca, stałe (para)

Oparcie pleców

591/4980 750,00oparcie anatomiczne, stałe, podstawa z tworzywa; z regulowanymi na wysokość rączkami do pchania wózka 
tapicerka w kolorze czarnym

638/235 -oparcie z pasami do regulacji napiętości tapicerki, kolor czarny; z zamontowaną (odkręcaną) sztangą 
poprzeczną

26 -oparcie odchylane do tyłu płynnie do 30*

Elementy stabilizacji

913 zagłówek z reg. wysokości, głębokości i kąta 300,00

259 podwyższenie oparcia pleców o 30 cm  
tylko ze standardową tapicerką - KOD 638 -

P2913 obszycie zagłówka KOD 913 tkaniną dystansową (oddychającą) 100,00

Boczek

107 -odchylany, regulacja głębokości i wysokości podłokietnika

Podnóżek i stopień podnóżka

92 -podnóżek z regulacją kąta nogi do wyprostu, odchylany i wyjmowany

93 -podnóżek standardowy, wyjmowany i odchylany

798 -stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, z regulacją kąta

100,00paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka822

350,00zapiętki823

250,00osłony na górną część podnóżka kod 924698

Wyposażenie dodatkowe

691 -kółka podporowe (para)

970 -uchwyt na kulę

833 -pas bezpieczeństwa

819 -odblaski na szprychy

350,00osłony na szprychy489

400,00stolik terapeutyczny929

50,00siatka951

300,00deska do przesiadania936

350,00śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185 cm3075802

150,00ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczowąDW-10

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne 
opcje bez wcześniejszej informacji. 

  
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego 
zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
wersja 1.2021

OR-1 150,00dodatkowa tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna
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Cena wersji standardowej:
5.900,00 zł. brutto
Refundacja wózka:
P.130: 2.865-913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)
Szerokość siedziska
-
43 cm
43
-
48 cm
48
959
poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o 3 cm
250,00
Głębokość siedziska
-
43 cm
788/960
-
46 cm
619/960
350,00
klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska
DK-2
Wysokość siedziska (bez poduszki)
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180mm, pełne, PU
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-
200,00
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-
koła tylne 24x1 3/8"; pełne
61/902
650,00
koła tylne 24x1 3/8"; pompowane; nie łączyć z systemem hamulców bębnowych dla opiekuna 
oraz z systemem ciągów jednostronnych
61/486
Ciągi
-
aluminiowy, odległość ciągu od koła 15mm
494/692
166
2.400,00
aluminiowy, jednostronny podwójny: tylko przy szerokości siedziska do 48 cm
tylko przy pełnym ogumieniu kół tylnych - KOD 902
nie łączyć z hamulcem bębnowym - KOD 706
871
200,00
nakładka silikonowa na ciągi
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Hamulce
680
-
dociskowy dla użytkownika
706
400,00
bębnowy dla opiekuna, ogumienie pełne; nie łączyć z ciągiem jednostronnym - KOD 871
986
200,00
przedłużone dźwignie hamulca, stałe (para)
Oparcie pleców
591/4980
750,00
oparcie anatomiczne, stałe, podstawa z tworzywa; z regulowanymi na wysokość rączkami do pchania wózka tapicerka w kolorze czarnym
638/235
-
oparcie z pasami do regulacji napiętości tapicerki, kolor czarny; z zamontowaną (odkręcaną) sztangą poprzeczną
26
-
oparcie odchylane do tyłu płynnie do 30*
Elementy stabilizacji
913
zagłówek z reg. wysokości, głębokości i kąta
300,00
259
podwyższenie oparcia pleców o 30 cm 
tylko ze standardową tapicerką - KOD 638
-
P2913
obszycie zagłówka KOD 913 tkaniną dystansową (oddychającą)
100,00
Boczek
107
-
odchylany, regulacja głębokości i wysokości podłokietnika
Podnóżek i stopień podnóżka
92
-
podnóżek z regulacją kąta nogi do wyprostu, odchylany i wyjmowany
93
-
podnóżek standardowy, wyjmowany i odchylany
798
-
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, z regulacją kąta
100,00
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka
822
350,00
zapiętki
823
250,00
osłony na górną część podnóżka kod 92
4698
Wyposażenie dodatkowe
691
-
kółka podporowe (para)
970
-
uchwyt na kulę
833
-
pas bezpieczeństwa
819
-
odblaski na szprychy
350,00
osłony na szprychy
489
400,00
stolik terapeutyczny
929
50,00
siatka
951
300,00
deska do przesiadania
936
350,00
śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185 cm
3075802
150,00
ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową
DW-10
Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.
 
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającegozamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danychosobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
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150,00
dodatkowa tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna
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