Informacje o produkcie
Utworzono 30-07-2021

AVANTGARDE T - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
5.442,00 zł
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Nr katalogowy : avantgarde-T
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

AVANTGARDE -T - Wózek Inwalidzki Aktywny

Model T jest podstawowym wózkiem z odnoszącej sukcesy serii Avantgarde dla osób aktywnych. Piękny kształt i nowoczesny
design dowodzą, że wózek Avantgarde T jest wszystkim, ale nie zwykłym wózkiem.
Avantgarde - T - Wózek Inwalidzki Aktywny
W skrócie — podstawowe informacje:
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Atrakcyjny design
Poręczny i łatwy do prowadzenia
Funkcja składania wózka do niewielkich rozmiarów
Optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Wielość możliwości regulacyjnych
Szeroki zakres opcji

Model T jest podstawowym wózkiem z odnoszącej sukcesy serii Avantgarde
dla osób aktywnych. Piękny kształt i nowoczesny design dowodzą, że wózek Avantgarde T jest wszystkim, ale nie zwykłym
wózkiem. Jako przyszły użytkownik możesz sam zmontować wózek według własnych życzeń i wymagań, aby stał się
niezawodnym kompanem w pracy i w czasie wolnym. Udostępniamy również szeroki wybór kolorów ram i poduszek.
Łatwy do prowadzenia w małych pomieszczeniach
Mając wykonany na miarę wózek Avantgarde T, zaprojektowany ściśle według Twoich wymagań, zawsze będziesz mobilny i
aktywny oraz poradzisz sobie ze wszystkimi wyzwaniami, sportowymi i zawodowymi. Skonstruowaliśmy go tak, by był przede
wszystkim zwarty i zwrotny. W ten sposób możesz nim łatwo manewrować w małych pomieszczeniach i przejeżdżać nim przez
wąskie drzwi oraz przejścia. Dla uzyskania optymalnego dopasowania do rozmiarów ciała dostępne są przednie ramy o różnych
kątach podnóżków.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Komfort siedzenia na przetartych szlakach
Nawet podstawowy model wózka Avantgarde T posiada regulację wysokości oparcia i ergonomicznie regulowane pasy na
oparciu zapewniające duże wsparcie. Dodatkowo dzięki modułowej budowie poszczególne komponenty wózka można
samodzielnie składać i wykorzystać szeroki zakres opcji do zaprojektowania sprzętu, który będzie pasował do Ciebie i Twojego
stylu życia. A jeśli życzysz sobie zachowania wygody w czasie jazdy wózkiem Avantgarde T po nieprzetartych szlakach,
oferujemy amortyzację skutecznie łagodzącą wstrząsy. Jeśli chcesz zmieniać pozycję siedzenia z aktywnej na wypoczynkową,
powinieneś wybrać oparcie Ergo-Back. Oferujemy również różne podnóżki.Prosta obsługa oznacza możliwość składania wózka
do wygodnych rozmiarów w kilku prostych ruchach i bezproblemowe przewożenie go w samochodzie. Model Avantgarde T może
być nawet wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny.

Zalecenia

●

Podstawowe: porażenie kończyn dolnych (paraplegia), porażenie czterokończynowe (tetraplegia), porażenie mózgowe,
rozszczep kręgosłupa, paraliż dziecięcy
Uzupełniające: amputacja kończyn dolnych (obustronna), deficyty neurologiczne, porażenie połowiczne (hemiplegia)

Avantgarde T w szczegółach:
Cechy
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dopuszczalna masa ciała użytkownika: 125 kg
rama aluminiowa z podwójnym krzyżulcem
aluminiowe elementy boczne i zapadki na nogi w cenie
ławeczki na nogi na całej szerokości lub dzielone do wyboru, regulowane kąty i uchylne na zewnątrz
koła napędowe w 22”, 24” lub 26”
możliwość łatwego ustawiania pozycji kół napędowych
możliwość nastawiania pochylenia kół 0°, 2° lub 4°
regulowane obicie na plecy, nastawianie wysokości oparcia i uchwytów przesuwnych w wyposażeniu seryjnym

Spis plików do pobrania
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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)

