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Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych 
klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona 
Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

11.500,00 zł. bruttoCena wersji standardowej:

-prędkość 10km/h; silniki 2 x 180W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25kg115/892

-szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczkami 43-55cm43

-głębokość siedziska619 40cm 43cm 46cm 49cm 53cm

ICH
A

IR BA
SIC

-ręczna regulacja kąta siedziska; od 0* do +10*119

-tapicerka siedziska tekstylna; czarna737

200,00płyta siedziska aluminiowa4276

Prędkość maksymalna

Siedzisko

-poduszka siedziska wysokość 6cm; obszyta kodurą561

150,00poduszka siedziska wysokość 3cm; obszyta kodurąDP-4

250,00poduszka siedziska wysokość 5cm- delikatnie profilowana; obszyta dzianiną dystansowąDP-5

250,00poduszka siedziska składana; obszyta kodurąDP-7 5cm3cm

obszycie poduszki siedziska kodurą w kolorze:SD-4 100,00granatowymczerwonym

obszycie poduszki siedziska dzianiną oddychającą:SD-1 150,00granatowymczarnym czerwonym

Koła 12,5" tylne i 9" przednie; pompowane - szare

300,00ogumienie pompowane; czarne do kół tylnych

250, 00ogumienie pompowane; czarne do kółek przednich1083592

350,00nadkola kółek przednich 1076370

400,00nadkola kół tylnych1070525

1083595
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650,00klin krokowy, regulowany; tylko z płytą siedziska kod 42764762

200,00pasy odwodzące nogiDK-1

400,00
klin krokowy tekstylny z poduszką siedziska; grubość poduszki: 1, 3 lub 5 cm - poduszka płaska  
tylko z poduszką standardową, płaskąDK-2

Siedzisko- opcje dodatkowe

Oparcie pleców

-tapicerka oparcia pleców z kodury, czarna737

350,00tapicerka oparcia pleców z kodury; tapicerka z regulacją napiętości pasami, czarna736

tapicerka z regulacją napiętości pasami; oddychająca:OR-1 400,00granatowaczarna czerwona

1.500,00poduszka oparcia pleców Netti UNO Back, szerokość oparcia pleców 45cm (wydłużony czas realizacji zamówienia)1085827

-ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*401

900,00poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym948/237

1.100,00poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym948/254

500,00poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara680/4860

Poduszka siedziska - SOLERO i ErgoSeat

850,00poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym; płyta siedziska aluminiowa949/237

1.200,00poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym;  
płyta siedziska aluminiowa949/254

400,00poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara; płyta aluminiowa pod poduszką562/4860

450,00poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki kodurą; płyta aluminiowa pod poduszką562/SD-4

500,00poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki dzianiną dystansową; płyta aluminiowa pod poduszką562/SD-1

kolor tapicerki poduszki siedziska SOLERO (dla kodu SD-1 i SD-4: granatowymczarnym czerwonym

1.000,00poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarnym lub granatowym;  
płyta siedziska aluminiowa949/292

-szerokość płyty siedziska i poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 43cm43

-szerokość płyty siedziska 43cm;  poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 48cm48

Tapicerka oparcia pleców - oparcie pleców o szerokości 43cm

500,00poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki kodurą 680/OR-4

600,00poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki dzianiną dystansową680/OR-1

kolor tapicerki oparcia pleców SOLERO (dla kodu OR-1-1 i OR-4): granatowymczarnym czerwonym
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-boczek z podłokietnikiem krótkim106

-stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta; długość podudzia 38-48cm798

600,00stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości;  
długość podudzia 38-48cm54

54/123

50,00paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)SP-22

350,00zapiętki823

Boczki

Podnóżki

-podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; dł. podudzia 38-52cm93

650,00podnóżek odchylany i zdejmowany; z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi92

Długość podudzia

Stopień podnóżka

200,00/szt.podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrznąOBM-16 prawy lewy

450,00/szt.peloty boczne stabilizujące (ograniczona możliwość składania oparcia pleców)OD-5 prawalewa

250,00kamizelka stabilizującaOD-6

150,00pas piersiowy zapinany na klamrę o długości:OD-8 80cm 110cm 140cm

200,00pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554)OD-7

100,00pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikowąOD-9

450,00zagłówek montowany na sztandze oparcia pleców913

350,00pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)OD-7

150,00pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218)833

Elementy stabilizacji

850,00podnóżek odchylany i zdejmowany dla długości podudzia 29-39cm, z kodem 7983532

1.250,00stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości;  
długość podudzia 29-39cm

200,00osłona joysticka przed uderzeniem4874

-oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami932

-akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h); ładowarka 5A5159/731

-elektronika VR2408 60- ręka lewa 74 - ręka prawa

-uchwyt joysticka z regulacją długości, wysokości, odchylany na bok (pantograf)4860

Elektronika

600,00uchwyt joysticka dla opiekuna851
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350,00śpiwór dla wzrostu 160-185cmDW-5

350,00deska do przesiadania DW-6

450,00stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietnikiDW-7

150,00kieszeń na drobiazgi, mocowana na rzep z przodu siedziskaOD-11

150,00ocieplacz na nogiOD-12

Uwagi odnośnie 
realizacji  
zamówienia  
wózka

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez 
wcześniejszej informacji. 

  
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego 
zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
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300,00uchwyt na kule (2szt), montowany do boczka; kule w pozycji poziomej970

200,00bagażnik rurkowy994

-kolor ramy czarny mat (struktura)207

Kolor ramy

Dodatki

200,00uchwyt na telefon782

600,00port USB781

250,00lusterko- strona bez joysticka927

250,00lusterko- strona z joystickiem906
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11.500,00 zł. brutto
Cena wersji standardowej:
-
prędkość 10km/h; silniki 2 x 180W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25kg
115/892
-
szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczkami 43-55cm
43
-
głębokość siedziska
619
40cm
43cm
46cm
49cm
53cm
ICHAIR BASIC
-
ręczna regulacja kąta siedziska; od 0* do +10*
119
-
tapicerka siedziska tekstylna; czarna
737
200,00
płyta siedziska aluminiowa
4276
Prędkość maksymalna
Siedzisko
-
poduszka siedziska wysokość 6cm; obszyta kodurą
561
150,00
poduszka siedziska wysokość 3cm; obszyta kodurą
DP-4
250,00
poduszka siedziska wysokość 5cm- delikatnie profilowana; obszyta dzianiną dystansową
DP-5
250,00
poduszka siedziska składana; obszyta kodurą
DP-7
5cm
3cm
obszycie poduszki siedziska kodurą w kolorze:
SD-4
100,00
granatowym
czerwonym
obszycie poduszki siedziska dzianiną oddychającą:
SD-1
150,00
granatowym
czarnym
czerwonym
Koła 12,5" tylne i 9" przednie; pompowane - szare
300,00
ogumienie pompowane; czarne do kół tylnych
250, 00
ogumienie pompowane; czarne do kółek przednich
1083592
350,00
nadkola kółek przednich	
1076370
400,00
nadkola kół tylnych
1070525
1083595
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650,00
klin krokowy, regulowany; tylko z płytą siedziska kod 4276
4762
200,00
pasy odwodzące nogi
DK-1
400,00
klin krokowy tekstylny z poduszką siedziska; grubość poduszki: 1, 3 lub 5 cm - poduszka płaska 
tylko z poduszką standardową, płaską
DK-2
Siedzisko- opcje dodatkowe
Oparcie pleców
-
tapicerka oparcia pleców z kodury, czarna
737
350,00
tapicerka oparcia pleców z kodury; tapicerka z regulacją napiętości pasami, czarna
736
tapicerka z regulacją napiętości pasami; oddychająca:
OR-1
400,00
granatowa
czarna
czerwona
1.500,00
poduszka oparcia pleców Netti UNO Back, szerokość oparcia pleców 45cm (wydłużony czas realizacji zamówienia)
1085827
-
ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*
401
900,00
poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym
948/237
1.100,00
poduszka oparcia pleców ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym
948/254
500,00
poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara
680/4860
Poduszka siedziska - SOLERO i ErgoSeat
850,00
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną w kolorze czarnym; płyta siedziska aluminiowa
949/237
1.200,00
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarno- czerwonym; 
płyta siedziska aluminiowa
949/254
400,00
poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki tkaniną wodoodporną, szara; płyta aluminiowa pod poduszką
562/4860
450,00
poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki kodurą; płyta aluminiowa pod poduszką
562/SD-4
500,00
poduszka siedziska SOLERO, obszycie poduszki dzianiną dystansową; płyta aluminiowa pod poduszką
562/SD-1
kolor tapicerki poduszki siedziska SOLERO (dla kodu SD-1 i SD-4:
granatowym
czarnym
czerwonym
1.000,00
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie poduszki tkaniną oddychającą w kolorze czarnym lub granatowym; 
płyta siedziska aluminiowa
949/292
-
szerokość płyty siedziska i poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 43cm
43
-
szerokość płyty siedziska 43cm;  poduszki siedziska Solero i ErgoSeat 48cm
48
Tapicerka oparcia pleców - oparcie pleców o szerokości 43cm
500,00
poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki kodurą 
680/OR-4
600,00
poduszka oparcia pleców SOLERO obszycie poduszki dzianiną dystansową
680/OR-1
kolor tapicerki oparcia pleców SOLERO (dla kodu OR-1-1 i OR-4):
granatowym
czarnym
czerwonym
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-
boczek z podłokietnikiem krótkim
106
-
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta; długość podudzia 38-48cm
798
600,00
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości; 
długość podudzia 38-48cm
54
54/123
50,00
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)
SP-22
350,00
zapiętki
823
Boczki
Podnóżki
-
podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; dł. podudzia 38-52cm
93
650,00
podnóżek odchylany i zdejmowany; z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi
92
Stopień podnóżka
200,00/szt.
podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną
OBM-16
prawy
lewy
450,00/szt.
peloty boczne stabilizujące (ograniczona możliwość składania oparcia pleców)
OD-5
prawa
lewa
250,00
kamizelka stabilizująca
OD-6
150,00
pas piersiowy zapinany na klamrę o długości:
OD-8
80cm
110cm
140cm
200,00
pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554)
OD-7
100,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową
OD-9
450,00
zagłówek montowany na sztandze oparcia pleców
913
350,00
pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)
OD-7
150,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218)
833
Elementy stabilizacji
850,00
podnóżek odchylany i zdejmowany dla długości podudzia 29-39cm, z kodem 798
3532
1.250,00
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości; 
długość podudzia 29-39cm
200,00
osłona joysticka przed uderzeniem
4874
-
oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami
932
-
akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h); ładowarka 5A
5159/731
-
elektronika VR2
408
60- ręka lewa
74 - ręka prawa
-
uchwyt joysticka z regulacją długości, wysokości, odchylany na bok (pantograf)
4860
Elektronika
600,00
uchwyt joysticka dla opiekuna
851
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
4 z 4
Ichair Mc Basic
1.609
ICHAIR BASIC
350,00
śpiwór dla wzrostu 160-185cm
DW-5
350,00
deska do przesiadania 
DW-6
450,00
stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki
DW-7
150,00
kieszeń na drobiazgi, mocowana na rzep z przodu siedziska
OD-11
150,00
ocieplacz na nogi
OD-12
Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.
 
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającegozamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danychosobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
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300,00
uchwyt na kule (2szt), montowany do boczka; kule w pozycji poziomej
970
200,00
bagażnik rurkowy
994
-
kolor ramy czarny mat (struktura)
207
Kolor ramy
Dodatki
200,00
uchwyt na telefon
782
600,00
port USB
781
250,00
lusterko- strona bez joysticka
927
250,00
lusterko- strona z joystickiem
906
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