Data

Dane Klienta:
Kontakt:
Mierzący:

Zamawiający:

Adres dostawy

adres dostawy jak adres zamawiającego

zapytanie o cenę

wózek będzie użytkowany w transporcie w aucie lub środkach komunikacji
FORMULARZ ZAMÓWIENIA: Netti S

Cena wersji standardowej:

9.900, 00 brutto (VAT 8%)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA
szerokość całkowita wózka 406-515mm
D90025

250mm (25cm)

waga użytkownika do 75kg
wysokość siedziska:
- 440mm przy kołach tylnych 16"
- 470mm przy kołach tylnych 22"

D90030

300mm (30cm)

D90035

350mm (35cm)

D90054

poduszki boczne redukujące szerokość siedziska; redukcja siedziska 35mm na jedną stronę;
poduszki z możliwością regulacji głębokości, wysokości i bezstopniowo szerokości.

-

350, 00

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
250mm (25cm)
275mm (27,5cm)
300mm (30cm)
325mm (32,5cm)
350mm (35cm); głębokość możliwa tylko przy szerokości siedziska 30 i 35cm
395mm (39,5cm); głębokość możliwa tylko przy szerokości siedziska 35cm i adapterem głębokości
siedziska kod D91502
440mm (44cm); głębokość możliwa tylko przy szerokości siedziska 35cm i adapterem głębokości
siedziska kod D91503
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-

ZAGŁÓKI I AKCESORIA DO ZAGŁÓWKÓW

[A]

D86133
D23973
D20574

[B]

[C]

[D]

[E]

[A] zagłówek głęboki, rozmiar mini
regulacja pozioma +150mm; regulacja pionowa + 350mm
[A] zagłówek głęboki, rozmiar mini
regulacja pozioma +150mm; regulacja pionowa + 200mm
[B] zagłówek płaski, kształt owalny, rozmiar mały
regulacja pozioma +150mm; regulacja pionowa + 350mm

[F]

950, 00
950, 00
-

D21027

wydłużona o 100mm pozioma rurka regulacji zagłówka; długość całkowita rurki 250mm

200, 00

D21028

wydłużona o 230mm pozioma rurka regulacji zagłówka; długość całkowita rurki 380mm

250, 00

D21054

wydłużona o 100mm pionowa rurka regulacji zagłówka; długość całkowita rurki 500mm

200, 00

D23012

tapicerka Easy Care do zagłówka typ A i B

200, 00

D45365

[C] SAVANT zagłówek wraz z paskiem podtrzymującym głowę, mały: wysokość 120mm;
regulacja pionowa + 250mm; regulacja pozioma +350mm
długość podpór na wysokości czoła: 360-460mm
długość podpór na wysokości uszu: 130-150mm
szerokość na wysokości wspornika górnego: 230mm, środkowego: 130mm
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)

4.900, 00

D45366

[C] SAVANT zagłówek wraz z paskiem podtrzymującym głowę, mały: wysokość 130mm;
regulacja pionowa + 250mm; regulacja pozioma +350mm
długość podpór na wysokości czoła: 460-560mm
długość podpór na wysokości uszu: 150-180mm
szerokość na wysokości wspornika górnego: 300mm, środkowego: 130mm
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)

4. 900, 00

D45373

[D] dodatkowa poduszka stabilizująca głowę do zagłówka SAVANT
montaż w miejscu montażu paska podtrzymującego głowę

700, 00

D45375

wydłużona o 100mm pozioma rurka regulacji zagłówka; długość całkowita rurki 250mm

400, 00

D23015

[E] poduszka podpierająca głowę GREY, uniwersalna, tapicerka poduszki MARS

550, 00

D45368
D45376

obrotowy uchwyt zagłówka SAVANT; możliwość obrotu do 60*
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)
obrotowy uchwyt zagłówka SAVANT; możliwość obrotu do 90*
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)

4. 100, 00
4. 100, 00

D89558

obrotowy uchwyt do zagłówków Netti; możliwość obrotu do 60*
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)

4. 800, 00

D89559

obrotowy uchwyt do zagłówków Netti; możliwość obrotu do 90*
(nie wolno użytkować podczas transportu w aucie lub innych środkach transportu)

4. 800, 00
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OPARCIE PLECÓW; regulacja kąta oparcia 90*-125*

[A]
STANDARD

D90350
D90123

[B]

[C]

[D]

[E]

[A] poduszka oparcia pleców Netti Smart, tapicerka oddychająca 3D czarno- czerwona;
120mm stabilizacja boczna
poduszka oparcia pleców Netti Smart, tapicerka oddychająca 3D czarna;
1200mm stabilizacja boczna
[B] poduszka oparcia pleców Netti S Super Stabil, tapicerka oddychająca 3D czarno- czerwona;
150mm stabilizacja boczna

1.500, 00

STANDARD [C] oparcie pleców z regulacją napiętości pasami rzepowymi; regulacja oparcia 90* - 125*

-

STANDARD wysokość oparcia pleców 400mm; możliwość montażu poduszki o 5cm wyżej

-

D91006

[D] podwyższenie oparcia pleców o 100mm
przy szerokości siedziska 25 i 30cm wysokość poduszki oparcia pleców 40cm
przy szerokości siedziska 35cm wysokość poduszki 50cm; tapicerka poduszki czarna

700, 00

D88810

[E] podpórki boczne stabilizujące i usztywniające poduszkę oparcia pleców; podpórki z możliwością
regulacji wysokości, odchylane

350, 00

D21042

poduszka podparcia odcinka lędźwiowego

-

PASY STABILIZUJĄCE DO OPARCIA PLECÓW

[A]

[B]

[C]

[D]

D90890

[A] wspornik do prawidłowego montażu pasów z regulacją wysokości;
w zestawie komplet różnych uchwytów do odpowiednich modeli pasów

600, 00

D41645

kamizelka krzyżowa, pełna [C] (bez zamka błyskawicznego)

400, 00

stabilizator klatki piersiowej Bodypoint Stayflex (bez zamka błyskawicznego) [D]
D89805

XS: dla szerokości ramion: 240-280mm

D89898

S: dla szerokości ramion: 280-330mm

D86895

M: dla szerokości ramion: 330-410mm

D86896

L: dla szerokości ramion: 410-480mm

1.200, 00

szelki barkowe Bodypoint Pivofit [E]
D89802

XS: dla szerokości ramion: 240-280mm

D89803

S: dla szerokości ramion: 280-330mm

D86898

M: dla szerokości ramion: 330-410mm

D86899

L: dla szerokości ramion: 410-480mm
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1.200, 00

SIEDZISKO

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

STANDARD [A] regulacja kąta siedziska w zakresie od -3* do +35*

-

STANDARD

[B] poduszka siedziska Netti S poduszka przeciwodleżynowa, tapicerka oddychająca 3D
z warstwą wodoodporną

D21300

tapicerka poduszki Netti S - EXTRA 3D

350, 00

STANDARD [D] płyta siedziska, z możliwością regulacji głębokości siedziska do 100mm

-

D91502

[E] adaptery do zwiększenia głębokości siedziska o 45mm: do wymiaru 395mm (39,5cm);
tylko z szerokością siedziska 35cm; poduszka siedziska Netti Sit, tapicerka czarna 3D,
głęb. poduszki 45cm

150, 00

D91503

[E] adaptery do zwiększenia głębokości siedziska 2x 45mm: do wymiaru 395 mm (39,5cm) lub
440mm (44cm); tylko z szerokością siedziska 35cm;
poduszka siedziska Netti Sit, tapicerka czarna 3D, głęb. poduszki 40cm

650, 00

D88822

[F] klin krokowy MINI (szer. 40-60mm, głęb. 100mm, wys. 50mm)

500, 00

D88823

[F] klin krokowy mały (szer. 80mm, głęb. 140mm, wys. 80mm)

500, 00

pasy i akcesoria przy siedzisku

[A]

[B]

[C]

[D]

[C] 2 punktowy pas stabilizacji miednicy Bodypoint Evoflex wraz z systemem montażu
D45021

XS: całkowita długość wkładki: 380mm

D45022

M: całkowita długość wkładki: 460mm

D45040

[B] zabezpieczenie do 2 punktowych pasów Bodypoint Evoflex

150, 00

D45084

[C] elastyczne pasy podtrzymujące Bodypoint, rozmiar S: wys. 80mm, długość 1420mm;
możliwość przycięcia do żądanej długości

950, 00

D20845

[D] 2 punktowy pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową

250, 00
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950, 00

BOCZKI I PODŁOKIETNIKI
STANDARD

boczki z regulacją wysokości i głębokości; możliwość regulacji wysokości podłokietnika w zakresie od
120mm do 290mm od płyty siedziska

-

STANDARD blokada regulacji wysokości podłokietnika

-

STANDARD podłokietnik o wymiarach 330x55mm, z regulacją głębokości

-

STANDARD boczna osłona ubrania

-

D21096

podłokietnik o wymiarach 385x58mm

300, 00

D21077

podłokietnik o wymiarach 420x80mm

300, 00

D21078

podłokietnik o wymiarach 445x70mm

300, 00

D21079

podłokietnik o wymiarach 525x80mm

300, 00

D21927

podłokietnik wydłużony z obniżoną częścią tylną; wymiar: 525x80mm

400, 00

D41648

miękka tapicerka 3D dla podłokietnika standardowego (330x55mm)

250, 00

D41649

miękka tapicerka 3D dla podłokietnika D21096 (385x58mm)

250, 00

D41650

miękka tapicerka 3D dla podłokietnika D21077 (420x80mm)

350, 00

PODNÓŻKI I STOPNIE PODNÓŻKA; długość podudzia 220-320mm

[A]

[B]

[C]

STANDARD

[A] podnóżek standardowy, z ręczną regulacją kąta, paskiem podudzia oraz jednoczęściowym
stopniem podnóżka

D91011

[B] podnóżek z ręczną regulacją kąta, automatycznym dopasowaniem długości podudzia, podnóżek
z poduszkami podudzia oraz osłoną górnej części podnóżka na wysokości kolan;
stopień podnóżka dzielony z regulacją kąta

D91041

stopień podnóżka jednoczęściowy do podnóżka kod D91011

D23114

[C] stopień podnóżka zabudowany (BOX), tapicerowany

950, 00
1.400, 00

Paski przytrzymujące nogi i stopy, blokujące na wysokości kostki z miękką tapicerką;
D44863

rozmiar S

dł. 170-200mm

1.200, 00

D44864

rozmiar M

dł. 190-230mm

1.200, 00

D44865

rozmiar L

dł. 220-290mm

1.300, 00

RAMA
STANDARD barierka do prowadzenia wózka długa (dł. 500mm), z regulacją wysokości i kąta

-

D89350

barierka do prowadzenia wózka krótka (dł. 380mm), z regulacją wysokości i kąta

150, 00

D88203

uchwyty do zabezpieczenia wózka na czas transportu

400, 00

STANDARD kółka podporowe z wąsem do przechyłu wózka, odchylane
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-

KOŁA TYLNE
STANDARD koła tylne 22" z hamulcami bębnowymi; kamber 4*; ogumienie czarne

-

D90235

koła tylne 16" z hamulcem centralnym

-

D88831

nadkola do kół tylnych 22", para

D22009

osłony na szprychy do kół tylnych 22", przeźroczyste, para

350, 00

D22013

nakładki na ciągi do kół tylnych 22",czarne, para

300, 00

1.350, 00

KÓŁKA PRZEDNIE
STANDARD kółka przednie 6" (150x30mm), PU, ogumienie czarne

-

STOLIK
D21050

stolik wzmocniony; nie zalecany przy miękkich tapicerkach podłokietników

900, 00

D21052

nakładki na stolik

300, 00

D21239

zestaw kluczy

250, 00

D42269

plecak

350, 00

DODATKI

daszek

Na zapytanie
szerokość siedziska:
głębokość siedziska:
wysokość podłokietników:
wysokość siedziska:
wysokość oparcia pleców:
szerokość tułowia:
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.

Uwagi odnośnie
realizacji
zamówienia
wózka
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