
Faktura dla: Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię: Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica: Ulica:

Miasto: Kod pocztowy: Miasto: Kod pocztowy:

E-mail: E-mail:

Tel: Faks: Tel: Faks:

Data zamówienia: Przeznaczony dla:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana: Nr zamówienia Sunrise:

 Zamówienie Cena podstawowa brutto:  3 850 zł

 Kalkulacja

 Built 4 me Art. nr: 069000-000

Max. waga użytkownika:      145 kg / 170 kg XL

WAGA UŻYTKOWNIKA  kg
Informacje niezbędne do poprawnej konfiguracji

l  = Standard  = Opcja płatna  = Opcja bezpłatna

Standardowe wyposażenie każdego wózka: Poddany badaniom zderzeniowym

RLX070008 8" pełne (32 mm szerokości) kółko przednie RLX040230 Regulowana wysokość oparcia 55 – 60 cm RLX060006 

RLX080709 Ciągniona blokada koła RLX030012 Regulowana głębokość siedziska 42 - 50 cm

RLX040201 Wysokość siedziska 47,5 cm RLX040028 Std zagłówek (regulowana wys./głębokość) RLX020089 Kolor Srebrny 

RLX090118 Zestaw narzędzi

R. Nr.

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA
RLX020106  41cm, regulacja od 37 do 43cm (za pomocą std podkładek wewnętrznych i podłokietnika z możliwością rozsuwania)

RLX020109  46cm, regulacja od 42 do 48cm (za pomocą std podkładek wewnętrznych i podłokietnika z możliwością rozsuwania)

RLX020111  51cm, regulacja od 47 do 53cm (za pomocą std podkładek wewnętrznych i podłokietnika z możliwością rozsuwania)

RLX020112  53 cm, regulacja od 49 do 53 cm (za pomocą std podkładek wewnętrznych; wersja XL; hamulce bębnowe w std)

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
RLX030012 l 42cm (regulacja od 42 - 50 cm)

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (bez poduszki)

RLX040201 l 47,5 cm (45 cm z kołami tylnymi 16") (8"/ 24": reg. 45 - 50 cm; 8"/16" 45 cm)

RLX040202  41,5 cm (6"/22":reg. 41,5 - 47,5 cm)

SIEDZISKO (zakres przechyłu -3° do 22° / 0° do 25°; ustawienie fabryczne 0 - 25°)

RLX030107 l Komfortowa poduszka anatomiczna  (7 cm)

PRZECHYLENIE SIEDZISKA   0 - 35°
RLX040027 l Komfortowe oparcie anatomiczne (zintegrowane podparcie boczne)

RLX040024 l Uchwyty do popychania dla asystenta z regulacją wysokości

RLX040028 l Zagłówek (z regulacją wysokości i głębokości)

RLX040029  Zagłówek (3-skrzydłowy, z regulacją wysokości, głębokości i boków)

PODŁOKIETNIK
RLX050022 l Z regulacją wysokości, zdejmowany; z długą komfortową podkładką, z regulacją długości

PODNÓŻEK
RLX060007 l Unoszony podnóżek z regulacją kąta platformy

RLX060008  Mechanizm blokujący (zestaw dla spastyków)

RAMA
RLX090007 l Std. z kółkami antywywrotnymi i rurką do odchylania wózka do tyłu

TYLNE KOŁO (QRX - szybkozłączka)
RLX080403 l 24", pełna opona, ciągi alu (5149)  (tylko dla WS 47,5 cm)

RLX080402  22", pełna opona, ciągi alu  (tylko dla WS 41,5 cm; nie z hamulcem bębnowym)

RLX080409  16", pełne koło tylne  (tylko dla WS 45 cm tylko z hamulcami bębnowymi)

Blokada koła
RLX080709 l Standardowa blokada koła

RLX080705  Hamulec bębnowy (SKU: tylko z tylnymi kołami 16" / 24")

AKCESORIA (dodawane oddzielnie do pudła z wózkiem)
RLX090117  Stolik nasuwany

Stolik odchylany

RLX090131  Montaż po prawej RLX090130  Montaż po lewej

RLX090119  Zestaw opcji (pelota boczna, stolik, pas) 

RLX040920  Klin odwodzący

RLX090120  Osłona na szprychy

RLX040910  Pelota boczna odchylana / zdejmowalna

RLX090116  Pas pozycjonujący

RLX090127  Uchwyt na kroplówkę

RLX090121  Zestaw rozszerzający (2 cm) (std szer. siedz. 53)

RLX090129 Podkłokietnik dla hemiplegików (dla lewej lub prawej strony) (regulacja długości i kąta)

RLX050028  1 sztuka

RLX050029  2 sztuki

Podkłokietnik dla hemiplegików (dla lewej lub prawej strony) XL (regulacja długości i kąta)

RLX050026  1 sztuka

RLX050027  2 sztuki

Podkładka pod kikut

RLX090124  lewa RLX090125  prawa

RLX090123  Standardowy uchwyt podnóżka 70° 

Uwagi do indywidualnej konfiguracji:

Breezy RelaX
2
 - Cena podstawowa

Cena opcji brutto

Akcesoria brutto

Suma brutto

VAT

Cena całkowita brutto
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. 42 275 83 38 E-mail: pl@sunrisemedical.de

Fax. 42 209 35 23

www.Sunrise-Medical.pl
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