Informacje o produkcie
Utworzono 12-08-2020

MOTUS - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
3.582,00 zł
Nr katalogowy : motus
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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MOTUS - Wózek Inwalidzki Aktywny
Motus - Wózek Inwalidzki Aktywny

Elastyczność to słowo klucz w przypadku nowego wózka adaptacyjnego Motus. Dopasowując się dokładnie do potrzeb
użytkownika, umożliwia Ci doświadczenie procesu zaopatrywania funkcjonalnego na zupełnie nowym poziomie.
Motus w skrócie (podstawowe cechy)
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Wszechstronny i uniwersalny
Łatwo się składa i daje zapakować
Wytrzymałe i bardzo stabilne materiały
Precyzyjne dostosowanie wysokości siedziska i środka ciężkości
Dokładna regulacja zależnie do wagi pacjenta
Liczne opcje i akcesoria
Tapicerka oparcia w nowych kolorach

W naszym asortymencie Motus występuje jako wszechstronny i uniwersalny wózek. Swoje miejsce ma pomiędzy Start M5
Comfort i Avantgarde. Jest adaptacyjnym wózkiem, który zaspokoi Twoje potrzeby poruszania się na wiele różnych sposobów.
Niezależnie od tego, czy wolisz aktywną czy pasywną jazdę, Motus jest odpowiedni dla jednego i dla drugiego typu jazdy.
Podstawowy model zawiera odchylane podnóżki, oparcie z regulacją wysokości, tapicerkę oparcia z regulacją napięcia i boczki z
osłoną ubrań. Możesz również zamówić inne opcje i akcesoria z naszego asortymentu produktów zgodnie ze swoimi potrzebami.
Nowa tapicerka oparcia jest naszą specjalną atrakcją. Jest zgrabna i dostępna w dwóch skoordynowanych kolorach. Wybierz
swój ulubiony kolor, aby nadać swojemu wózkowi to wyjątkowe coś.
Sprawdzona Jakość
Stabilność i bezpieczeństwo są najważniejszymi kryteriami dla Ciebie jako użytkownika i dla nas jako producenta. Dlatego w
modelu Motus posłużyliśmy się podzespołami, które sprawdziły się tysiące razy w serii Avantgarde. W ten sposób możemy
zapewnić wysoką jakość. Chociaż znajdziesz pewnie małe modyfikacje w wyglądzie elementów, możesz być pewien, że nie mają
one wpływu na stabilność i niezawodność całego wózka. Sprawdź te zalety wózka Motus.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Wszystko w jednym
Szukasz optymalnego ustawienia siedziska? Przy 48 możliwościach regulacji możesz mieć pewność, że znajdziesz tę
bezwzględnie dobrą dla Ciebie. Wózek Motus łatwo się prowadzi, a na dodatek można go zawsze zabrać ze sobą. Łatwo się
składa i pakuje, bo jest lekki i zwarty.
Nie tylko praktyczny!
Przy żywej zieleni lub stonowanym brązie nowej tapicerki oparcia możesz mieć pewność, że ludzie będą się oglądać za Twoim
wózkiem. Miękka poduszka centralna oddycha i jest przyjemnie miękka w kontakcie z ciałem.

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi wózka
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Spis plików do pobrania
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)

