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Wózek inwalidzki V300XXL dla osób otyłych
 

Cena: 3 070,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

Zamówienie realizowane jest wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto!

Wózek ze stopów lekkich dla osób ciężkich

V300 XXL to odmiana modelu V300, który pod względem konstrukcyjnym jest dedykowany dla osób ważących do 175 kg!
Standardowo wyposażony w barierkę łącząca rączki do pchania, która usztywnia i wzmacnia konstrukcję podczas jazdy. Jest
wyposażony również w poduszkę siedzenia i poduszkę oparcia. Oparcie napinane na taśmach VELCRO pozwalają zmieniać napięcie.

Gwarancja jakości. V300 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Wózek jest
również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19

V300 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę wielu podstawowych parametrów:

4 wysokości siedziska od podłoża,  
4 głębokości siedziska, 
3 wysokości podparcia pod łokieć,
3 głębokości podparcia pod łokieć,
5 poziomów nachylenia siedziska.   

UWAGA! Wózek powinien być wyposażony w koła typu KRYPTON bez dętkowe. Takie koła są bardzo wytrzymałe na duże obciążenia.
Należy również rozważyć wyposażenie dodatkowe typu hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej. jest bardzo istotna opcja z punktu
widzenia bezpieczeństwa. Osoba pchająca wózek zachowuje kontrolę nad wózkiem podczas zjazdu po dużych nachyleniach.

Dane techniczne V300XXL:
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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