Informacje o produkcie
Utworzono 22-02-2020

BLIZZARD - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
6.343,00 zł
Nr katalogowy : blizzard
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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BLIZZARD - Wózek Inwalidzki Aktywny

Blizzard - Wózek Inwalidzki Aktywny

Ten całkowicie nowy wózek na sztywnej ramie dla osób aktywnych jest w stanie stawić czoła każdej przeszkodzie, a razem z
Tobą poradzi sobie z wszystkimi wyzwaniami!
Blizzard w skrócie (podstawowe cechy)
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Wózek oparty na sztywnej ramie w nowoczesnym stylu
Łatwe składanie wózka do niewielkich rozmiarów
Wielość opcji regulacyjnych
Trwały i niezawodny
Sprawdza się przy codziennych czynnościach i w czasie wolnym

Blizzard jest również idealnym towarzyszem podróży, ponieważ oparcie można złożyć na siedzisku w kilku łatwych ruchach, a
Blizzard uzyska dogodne rozmiary. Podstawowa atrakcja: Nie musisz nic robić z boczkami, ponieważ gdy oparcie jest składane,
one same automatycznie chowają się w kierunku ramy. A wtedy możesz już szybko i łatwo załadować wózek Blizzard za pomocą
jednej ręki.
Duża zwrotność!
Dzięki swojej kompaktowej, otwartej konstrukcji wózek Blizzard otwiera przed Tobą nowe możliwości. Małe pokoje, windy i
przebieralnie nie stanowią już problemu; Blizzardem z łatwością można manewrować nawet w najmniejszych pomieszczeniach.
Oczywiście styl jest również bardzo ważny – design wózka Blizzard zrobi na Tobie wrażenie! Oferta kolorów ram z pewnością
umożliwi Ci odpowiedni wybór – ekstrawagancki, wesoły lub klasyczny - decyzja należy do Ciebie! Blizzard oferuje szeroki wybór
kombinacji i opcji regulacji oferując optymalne wsparcie w pracy, domu i w czasie wolnym. Każda rama jest wykonywana
indywidualnie, aby możliwie najlepiej dopasować wózek do Twojego rozmiaru. Kąt wygięcia ramy, podnóżki i kąt pochylenia
oparcia to elementy decydujące o indywidualności Twojego wózka Blizzard.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Aktywna jazda!
Blizzard odpowiada również na wymagania dotyczące Twojego osobistego stylu jazdy: Możesz indywidualnie regulować
położenie kół napędowych i środka ciężkości. Pochylenie kół również ustawia się według Twoich preferencji: od 0° w przypadku
jazdy idealnie do przodu do 9° do niezwykle łatwych zwrotów – zawsze się znajdzie rozwiązanie tylko dla Ciebie. Twój doradca
pomoże Ci wybrać! Zapytaj o wózek Blizzard – będziesz zachwycony!

Prezentacja 3D Wózka Aktywnego Blizzard
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Koncert na wózkach aktywnych Blizzard

Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu

3. Instrukcja obsługi wózka
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)

