Informacje o produkcie
Utworzono 28-01-2020

SpinX - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : spinX
Producent : Invacare
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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SpinX - Wózek Inwalidzki Aktywny
Siedzisz wygodnie?

SpinX - Wózek Inwalidzki Aktywny firmy Invacare łączy wypróbowane i przetestowane komponenty z najnowszym ergonomicznym wzornictwem tworząc
wózek inwalidzki, który jest więcej niż wygodny. Dzięki specjalnej konstrukcji ramy i cakowicie regulowanemu siedzeniu, każdy użytkownik otrzymuje wózek
dopasowany do własnych potrzeb, wspierający go przy wykonywaniu codziennych czynności. Co więcej, wózek jest wykonany z lekkich materiałów i posiada
podwójny mechanizm składania, tak, by twoje dobre samopoczucie było najważniejsze, gdziekolwiek będziesz.

Invacare Spinx oferuje indywidualne regulacje

Wszystkie podstawowe regulacje zapewniają komfortowe siedzenie. Tylne oparcie siedzenia jest specjalnie ukształtowane tak, by zapewnić odpowiednią
przestrzeń wymaganą przez miednicę, co w rezultacie daje idealną podstawę stabilnej i zrelaksowanej pozycji siedzącej.

Atrakcyjna waga

Lekka rama Invacare Spinx jest kluczowa dla łatwego podnoszenia. Spinx waży mniej niż 13 kg przy swojej minimalnej konfiguracji i 7.5 kg po odłączeniu
części ruchomych.
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Łatwość transportu

Dzięki podwójnemu mechanizmowi składania, w którym pierwszy etap polega na złożeniu rurek ramy w tradycyjny sposób, a następnie złożeniu tylnych
drążków w stronę podstawy siedzenia, uzyskujemy pakunek o wyjątkowo małym rozmiarze, zabezpieczony, idealny do przenoszenia i załadunku.

w

Komponenty o sprawdzonej jakości

Wiele z komponentów użytych w Spinx takich jak podłokietniki, podnóżki i rączki do pchania są obecnie używane w innych wózkach inwalidzkich
znajdujących się w asortymencie produktów firmy Invacare Artykuły te posiadają sprawdzoną jakość i wytrzymałość oraz są łatwo dostępne i opłacalne, jeśli
odnowienie jest wymagane podczas rutynowej konserwacji. Oferujemy także szeroki zakres nowych opcji uzupełniających produkt standardowy.

Dane techniczne
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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)

