Informacje o produkcie
Utworzono 22-01-2020

AVANTGARDE Ti 8.9 - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
6.628,00 zł
Nr katalogowy : avantgarde-Ti 8.9
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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AVANTGARDE Ti 8.9 - Wózek Inwalidzki Aktywny
Nowoczesny, atrakcyjny i ultralekki: wózek Avantgarde Ti 8.9. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji cały wózek waży tylko dziewięć
kilogramów. A Ty masz zapewnioną mobilność i elastyczność.
Avantgarde Ti 8.9 - Wózek Inwalidzki Aktywny
W skrócie — podstawowe informacje:
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Niezwykle lekki
Nowoczesny design i piękny kształt
Ultralekkie koła napędowe Infinity
Precyzyjnie dopasowane, oddychające oparcie

Nowoczesny, atrakcyjny i przede wszystkim bardzo lekki: Dzięki swojej
lekkiej konstrukcji cały wózek Avantgarde Ti 8.9 w najmniejszym rozmiarze waży tylko dziewięć kilogramów. Oznacza to
mobilność i elastyczność użytkownika w codziennych obowiązkach i w czasie wolnym. Czy w domu, czy w pracy, albo w trakcie
wycieczek z przyjaciółmi – pięknie ukształtowany wózek Avantgarde Ti 8.9 dzięki nowoczesnemu designowi wygląda naprawdę
dobrze we wszystkich okolicznościach. Specjalne wydanie z polerowaną ramą, designerskimi kółkami przednimi i specjalnymi
kołami napędowymi gwarantuje, że wózek Avantgarde Ti 8.9 będzie się wyróżniał wśród mas. Jeśli to Ci nie wystarczy, swojemu
wózkowi Avantgarde Ti 8.9 możesz nadać osobisty charakter za pomocą wzoru aerograficznego.Model Ti 8.9 spełni również
wszystkie Twoje wymagania pod względem funkcjonalności: tak jak wszystkie modele Avantgarde daje się łatwo sterować i po
prostu sprawia dużo radości. Aluminiowo-tytanowe podnóżki z regulacją wysokości i kąta pochylenia płytki, aluminiowe boczki
oraz śruby redukują ciężar modelu Ti 8.9 do niezbędnego minimum – ale nie zmniejszając jego stabilności. Mając ultralekkie
koła Infinity, zawsze dotrzesz na miejsce bezpiecznie i szybko. Precyzyjnie dopasowana, oddychająca tapicerka zapewnia
utrzymanie optymalnej pozycji oraz komfort siedzenia. Możliwe jest również precyzyjne regulowanie pozycji kół jezdnych.
Większość opcji w ramach serii Avantgarde jest również dostępnych dla modelu Ti 8.9. Oznacza to, że można zmontować wózek
dla osób aktywnych zgodnie z osobistymi życzeniami i wyposażyć go w wiele różnych opcji. I tak na przykład do wózka Ti 8.9
można dodać system amortyzujący. Oznacza to, że krawężniki, stopnie i inne nierówności terenu nie będą już stanowiły
problemu, ponieważ wszelkie wyboje będą amortyzowane.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Zalecenia
Podstawowe: porażenie kończyn dolnych (paraplegia), porażenie czterokończynowe (tetraplegia), rozszczep kręgosłupa, paraliż dziecięcyUzupełniające:
deficyty neurologiczne, porażenie mózgowe

Avantgarde Ti 8.9 w szczegółach:
Cechy:
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dopuszczalna masa ciała użytkownika: 125 kg
zoptymalizowana rama z aluminium o dużej wytrzymałości z elementami tytanowymi/li>
aluminiowe elementy boczne z wkładką neoprenową w cenie
koła napędowe typu Infinity w 24”/
łatwe nastawianie pozycji kół napędowych
możliwość nastawiania pochylenia kół 0°, 2° lub 4°
płynne pochylenie głowicy sterującej do 15° nachylenia siedziska
seryjne wyposażenie w regulowane obicie na plecy i przepuszczające powietrze pokrycie tapicerskie na plecy

Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi wózka

Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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