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Zamawiający

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

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

P.131: model wózka 2.370.351 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)

P.129: model wózka 2.370
Refundacja wózka:

P.130: model wózka 2.370.913 (elementy stabilizacji w formularzu)

10.400,00 zł. bruttoCena wersji standardowej:

Rama wózka

-rama krótka351

-rama średnia352

rama długa353

głębokość siedziska:

głębokość siedziska:

głębokość siedziska:

38-42cm

44-46cm

48-50cm

długość całkowita wózka

długość całkowita wózka

długość całkowita wózka

88-95cm

92-95cm

96-103cm -

Szerokość siedziska

32

34

36

38

40

342

344

46

48

350

952

150,00szerokość siedziska 32cm

-szerokość siedziska 34cm

-szerokość siedziska 36cm

-szerokość siedziska 38cm

-szerokość siedziska 40cm

-szerokość siedziska 42cm

-szerokość siedziska 44cm

-szerokość siedziska 46cm

-szerokość siedziska 48cm

-szerokość siedziska 50cm

100,00szerokość siedziska 52cm

wersja 1.2021

10 250,00
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Głębokość siedziska

368 -głębokość siedziska 38cm; rama krótka

615 -głębokość siedziska 40cm; rama krótka

784 -głębokość siedziska 42cm; rama krótka

619

-

głębokość siedziska 46cm; rama średnia

787

-

głębokość siedziska 48cm; rama długa

792

-

głębokość siedziska 50cm; rama długa

618

50,00

głębokość siedziska 44cm; rama średnia

Wysokość oparcia pleców

620 wysokość oparcia pleców 25cm -

626 wysokość oparcia pleców 30cm -

631 wysokość oparcia pleców 35cm -

632 wysokość oparcia pleców 40cm -

633 wysokość oparcia pleców 45cm -

637 wysokość oparcia pleców 50cm 300,00

oparcie pleców z regulacją napiętości pasami 
  

możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +2,5cm

Elementy stabilizacji

OD-5 450,00/szt.peloty piersiowe; dla wysokości oparcia od 35cm lewa prawa

OD-6 250,00kamizelka stabilizująca

OD-7 200,00pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa (06-3554);  
tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)

150,00pas piersiowy, stabilizujący o długości:OD-8 140cm110cm80cm60cm

OD-12 550,00zagłówek mocowany na rurkach oparcia; składany z wózkiem; tylko z długimi rączkami - kod 410

913 550,00zagłówek montowany na sztandze poprzecznej; tylko z rączkami kod 410 oraz sztangą kod 814

2032 1.500,00ErgoSeat PRO peloty małe, para; dla wysokości oparcia pleców 30-40cm

2021 1.550,00ErgoSeat PRO peloty duże, para; dla wysokości oparcia pleców 40-50cm

OD-7 350,00pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa (06-6221);  
tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)

Typ oparcia

621 -oparcie proste

622 -oparcie z delikatnym wygięciem na wysokości podłokietnika

29 650,00regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/- 15*, skokowo co 5*; przy wysokości oparcia od 30cm 
nie łączyć z oparciem z wygięciem (kod 622), tylko z rączkami kod 410 i 412
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Rączki do pchania wózka

410 krótkie rączki do pchania wózka; nie łączyć ze sztangą poprzeczną - kod 814, z zagłówkiem kod OD-12; 
hamulcami bębnowymi - kod 706 -

412 długie rączki do pchania wózka 100,00

502 długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 15cm; dla wys. oparcia od 30cm 
nie łączyć z hamulcami bębnowymi, rączkami kod 140 i 141 oraz sztangą kod 814 600,00

140 długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 10cm; montowane w rurkach oparcia 
nie łączyć z hamulcami bębnowymi, oparciem pleców z wygięciem (kod 622) oraz sztanga kod 814 850,00

141 rączki składane; tylko z oparciem prostym - kod 621 
nie łączyć z kodem 140 i 502- rączki regulowane na wysokość; 706- hamulce bębnowe i 814 - sztanga 400,00

814 400,00sztanga poprzeczna montowana do rączek; tylko z rączkami długimi kod 410; nie łączyć z rączkami 502

Kółka przednie oraz przednia wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednia a tylną wysokością siedziska 9cm

40 54535251504948474645444342

151 kółka przednie 100mm

kółka przednie 125mm325

kółka przednie 142mm; miękka guma- czarne327/908

-

-

-

161 kółka przednie 180mm; pełne -

41

645 kółka przednie 180mm; pompowane -

kółka przednie 142mm; miękka guma- szare327/909 -

1081340 kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma 650,00

1081341 kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma 650,00

1081342 kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma 550,00

1081343 kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma 700,00

1081344 kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma 500,00

1081345 kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma 650,00

1081346 kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma 650,00

1081347 kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma 700,00

1081348 kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma 700,00

1081349 kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma 700,00

2144 specjalny montaż widelca; zalecany dla aktywnych użytkowników oraz przy montażu specjalistycznych  
napędów elektrycznych 350,00

1068963 kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa 250,00

1072385 kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma 400,00

1072386 kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma 500,00

wzmocniony widelec kółek przednich 
zalecany przy montażu dodatkowych napędów elektrycznych w wózku oraz przy montażu 
specjalnego VARIOBLOCK -a kod 992

903 250,00
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Koła tylne 

2651

koła standardowe, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 22" i 24" -

848 koła SILVERDESIGN, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy promieniste; dla kół 24" 100,00

695
koła AKTIV; wzmocniona felga; piasta, felga w kolorze czarnym; dla kół 24"; ciągi ze stali polerowanej- kod 493 
zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg;  
nie łączyć z ogumieniem pełnym (kod 902) oraz ciągami aluminiowymi (kod 494)

450,00

752
koła LIGHT; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run; ciągi: czarne (przy kołach 24"x1) oraz srebrne (22x1") 
dla użytkowników do  90kg 
nie łączyć z kątem nachylenia kół tylnych 3* - kod 907

700,00

1081354 nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy niebieskie; 24x1" 2.100,00

1081355 nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy żółte; 24x1" 2.100,00

1081356 nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy czerwone; 24x1" 2.100,00

Koła tylne oraz tylna wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednia a tylną wysokością siedziska 9cm

4039 535251504948474645444342413837

67/895 koła tylne 22x1" 100,00

61/895 koła tylne 24x1" -

61/896 koła tylne 24x1 3/8"

68/895 koła tylne 25x1"

-

-

69/895 koła tylne 26x1" -

651

koła standardowe, felga, piasta i szprychy czarne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 24" -

1068705 koła SIX-STAR; ogumienie wysokociśnieniowe- szare; ciągi aluminiowe- srebrne; 24x1" 1.300,00

1068707 koła terenowe CROSS; ogumienie terenowe; ciągi ze stali nierdzewnej; 24x1 3/4" 1.400,00

1073641 koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie 
wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi dla Tetraplegików; 24x1" 5.950,00

1073640 koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie 
wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi stalowe; 24x1" 5.100,00

1068713 koła BLACK-AKTIV; koła czarne; ogumienie MarathonPlus Evolution; ciągi aluminiowe- czarne; 24x1" 1.400,00

1075478 koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe 
MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 25x1" 2.300,00

1075479 koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe 
MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 26x1" 2.100,00
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Ciągi

493 ciągi ze stali nierdzewnej; dla kół 24" -

494 ciągi aluminiowe, srebrne; dla kół 22" i 24" -

871

74- prawy

60- lewy
1.300,00

168 ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm 850,00

849 ciągi CURVE L; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne; tylko z kołami AKTIV kod- 695 1.450,00

850 ciągi CURVE L dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową 
tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz 651,2651, 1085185 i 1073640 1.800,00

853 ciągi GEKKO dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, owalne (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową 
tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz 651, 2651, 1085185 i 1073640 1.800,00

445 ciągi tytanowe; dla kół 24"; tylko z kołami kod 695, 1073640 i 1085185 1.100,00

system ciągów jednostronnych, kompletne koła kod 651; ciągi aluminiowe- czarne 
tylko z ogumieniem pełnym 24x1" - kod 902 
nie łączyć z hamulcami bębnowymi i kodem 907 (kamber 3*) 
zalecane z pasywnym ustawieniem kół tylnych

Koła tylne- ogumienie

ogumienie wysokociśnieniowe dla kół 24x1"; szare496 -

ogumienie pełne dla kół: 24x1"; szare902 -

ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus, czarne; dla kół 24x1"897 200,00

ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, czarne; dla kół 24x1"363 300,00

ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDlite, czarne; dla kół 24x1"ON-11 50,00

ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szaro-czarne; dla kół 24x1"ON-1 100,00

ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, czerwono-czarne; dla kół 24x1"ON-2 150,00

ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, niebiesko-czarne; dla kół 24x1"ON-3 150,00

ogumienie pompowane dla kół: 24x1 3/8"; szare486 -

ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Alpha Protect, czarne; dla kół 24x1"395 150,00

Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

423 kamber 0* -

447 kamber 3* -

Montaż koła tylnego (środek ciężkości)

dystans 10cm 9cm 8cm 7cm 6cm 5cm 4cm -

AKTYWNY POŚREDNI PASYWNY

166 nakładka silikonowa, czarna na ciągi, dla kół 22" i 24" 250,00

OC-1 nakładka gumowa, czerwona na ciągi; dla kół 24" 250,00

693 odległość ciągu od koła 25mm -

692 odległość ciągu od koła 15mm -

VARIOBLOCK przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych marki ALBER 
zalecany przy boczkach kod 81 i 84  
VARIOBLOCK powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o 2-3cm

922 550,00
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Hamulce

305 hamulce dociskowe dla użytkownika, para -

hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny; 
nie łączyć z boczkiem kod 100 i kod 748650 74- prawy60- lewy 1.200,00

305/706 1.200,00

986 150,00przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; stała

hamulec bębnowy dla opiekuna; koła kompletne kod 651 dla ogumienia 24x1" i 24x1 3/8";  
ciągi aluminiowe lub stalowe, odległość ciągu od koła 15 lub 25mm 
tylko z rączkami kod 412 lub 502, kamber 0*- kod 423; nie łączyć z tylną wysokością 40 i 48cm 
nie łączyć z systemem ciągów jednostronnych, przesunięciem montażu koła tylnego i boczkiem kod 98

Podnóżki- część górna

93 podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; para; kat zgięcia standardowy 110* -

92
podnóżek odchylany i zdejmowany, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para; z ramą 352 lub 353; 
tylko z dzielonym stopniem podnóżka z tworzywa, kod- 798 
dla szerokości siedziska od 38cm

-

925 dźwignie ułatwiające odblokowanie podnóżków; tylko z podnóżkami kod 293 100,00

293 podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; para; kat zgięcia kompaktowy 102* 250,00

długość 
podudzia

Boczki

100 boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 3cm; boczek stały 
nie łączyć z hamulcem jednostronnym (kod 650) oraz pasywnym ustawieniem balansu -

98 boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 5cm; boczek stały 50,00

748
boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 4,5cm; boczek stały; podłokietnik dł. 26cm 
krótki- regulowany na wysokość podłokietnik; min tylna wysokość siedziska 44cm 
nie łączyć z hamulcem jednostronnym (kod 650) oraz pasywnym ustawieniem balansu

600,00

81 boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; boczek odchylany i wyjmowany 
regulowany na wysokość krótki podłokietnik (dł. 25cm); tylna wysokość siedziska od 44cm 350,00

84 boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; wzmocniony; boczek odchylany i wyjmowany 
regulowany na wysokość długi podłokietnik (dł. 36cm); tylna wysokość siedziska od 44cm 300,00

783 boczek aktywny, z karbonu; nadkole 3cm; boczek stały 1.500,00

302 osłona aktywna, aluminiowy w kolorze ramy; bez nadkola; boczek stały; min wysokość siedziska 43cm -

24 podłokietniki z rurki- odchylane 
tylko z boczkami kod 98, 100, 783, 302 lub w wersji bez boczków 650,00

759 podnóżek standardowy- kod 93, odchylany i zdejmowany; tylko lewy -

760 podnóżek standardowy- kod 93, odchylany i zdejmowany; tylko prawy -

4507 podnóżek dla amputantów 600,00/szt.74- prawy60- lewy

73 2.100,00dźwignie hamulców dociskowych zamocowane w boczku aktywnym kod 100

681 200,00przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana
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Stopień podnóżka

808 stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja kąta i głębokości; 
dł. podudzia 40-49cm

-

315
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; 
długość podudzia 38-48cm 
nie łączyć z kółkami przednimi 7" (180mm)- kod 645

200,00

312 stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 10cm 
regulacja głębokości i kąta; długość podudzia 36-48cm; dla szerokości siedziska do 48cm -

3532 adapter dla krótszej długości podudzia 27-36cm 
przy podnóżku kod 93 i ramie krótkiej kod 351 500,00

150,00paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); tylko ze stopniem podnóżka kod 808822

250,00zapiętki; tylko ze stopniem podnóżka kod 808823

4312

stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; 
stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; 
włączenie i wyłączenie poprzez moduł Bluetooth; długość podudzia 36-48cm 
dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm 
dla ramy przedniej zwężanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm

2.150,00

4312

stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; 
stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; 
dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm 
dla ramy przedniej zwężanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm

1.950,00

Kolor ramy

srebrny metalik183

250,00

186 niebieski ciemny, metalik

czarny z efektem BROKAT188

224 niebieski metalik

4023 biały

szary130

1.000,00kolor ramy na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA4920

czerwony metalik227

206 czarny mat czarny metalik216

szary "Downtowngrey"4040

-

4041 niebieski półmat struktura4042granatowy półmat struktura

4043 czerwony półmat struktura4044niebieski półmat struktura

4045 zielony półmat struktura4046biały półmat struktura

4047 fioletowy półmat struktura

Tapicerka siedziska

-standardowa tapicerka siedziska, wzmocniona - brezentowa

562 150,00 tapicerka siedziska z regulacją sztywności - brezentowa

TS-1 150,00 tapicerka siedziska z obszytą gąbką 1 cm - kodura

TS-2 200,00 tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami

798 stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; z regulacją kąta; tylko z podnóżkiem kod 92; 
długość podudzia 40-49cm -

180 lemon z efektem REFLEX

brązowy (mokka)185

193 żółty burgund230

żółty z powierzchnią chropowatą4912 pomarańczowy z powierzchnią chropowatą4913

zielony z efektem reflex4922 4923 pomarańczowy z efektem reflex
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Poduszka siedziska

560 -poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna

561 50,00poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna

SD-4 100,00tapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta kodurą czerwoną granatową

czarnątapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta tk oddychającąSD-1 granatowączerwoną 100,00

DP-6 100,00poduszka 3cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze czerwoną granatowączarną

DP-7 200,00poduszka siedziska 5cm, delikatnie profilowana, obszyta 
dzianiną dystansową (oddychającą) w kolorze: czerwoną granatowączarną

DP-6 100,00poduszka 5cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze czerwoną granatowączarną

DK-1 200,00pasy odwodzące nogi

DK-2 350,00klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: 1,5cm 3cm 5cm

Tapicerka oparcia pleców

235 standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami -

292 tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami 350,00

296 tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czerwona; oparcie z regulacją napiętości pasami 350,00

OR-11 kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców 100,00

OR-12 fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami) 100,00

Osłony na szprychy

489 przeźroczyste 300,00

Kółka podporowe

691 kółka podporowe wypinane, para;nie łączyć z wąsami tylnymi (parą) kod 309 1.300,00

712 kółka podporowe wypinane, lewe; nie łączyć z wąsem tylnym (lewym) kod 4930 650,00

713 kółka podporowe wypinane, prawe; nie łączyć z wąsem tylnym (prawym) kod 4931 650,00

Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej)

309 wąsy tylny, para; nie łączyć z kółkami podporowymi 200,00

4930 wąsy tylny, lewy; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym 100,00

4931 wąsy tylny, prawy; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym 100,00

746 kółka dojazdowe, do wąskich przejazdów (drzwi); nie łączyć z wąsem tylnym, kółkami podporowymi 
tylna wysokość siedziska od 42cm 550,00

Stolik

929
stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; tylko z boczkiem kod 84;  
dla szerokości  siedziska  38-48cm 400,00

930 stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; z podwyższoną krawędzią zewnętrzną 
dla szerokości siedziska od 38cm; tylko z boczkiem kod 84

600,00
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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.

Uwagi odnośnie 
realizacji  
zamówienia  
wózka

Dodatki

819 odblaski na szprychy 50,00

833 100,00pas bezpieczeństwa biodrowy

wersja 1.2021
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206964600 odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe) 300,00

951 siatka na zakupy 50,00

970 uchwyt na kulę 50,00

936 deska do przesiadania 250,00

150,00torba jednokomorowa962

350,00plecak wielokomorowy261519300

350,00śpiwór dla wzrostu 160-185cm3075902

150,00ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczowąDW-10

200,00torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszeniąDW-11

679 blokada złożonego wózka 50,00
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P.131: model wózka 2.370.351 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)
P.129: model wózka 2.370
Refundacja wózka:
P.130: model wózka 2.370.913 (elementy stabilizacji w formularzu)
10.400,00 zł. brutto
Cena wersji standardowej:
Rama wózka
-
rama krótka
351
-
rama średnia
352
rama długa
353
głębokość siedziska:
głębokość siedziska:
głębokość siedziska:
38-42cm
44-46cm
48-50cm
długość całkowita wózka
długość całkowita wózka
długość całkowita wózka
88-95cm
92-95cm
96-103cm
-
Szerokość siedziska
32
34
36
38
40
342
344
46
48
350
952
150,00
szerokość siedziska 32cm
-
szerokość siedziska 34cm
-
szerokość siedziska 36cm
-
szerokość siedziska 38cm
-
szerokość siedziska 40cm
-
szerokość siedziska 42cm
-
szerokość siedziska 44cm
-
szerokość siedziska 46cm
-
szerokość siedziska 48cm
-
szerokość siedziska 50cm
100,00
szerokość siedziska 52cm
wersja 1.2021
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Głębokość siedziska
368
-
głębokość siedziska 38cm; rama krótka
615
-
głębokość siedziska 40cm; rama krótka
784
-
głębokość siedziska 42cm; rama krótka
619
-
głębokość siedziska 46cm; rama średnia
787
-
głębokość siedziska 48cm; rama długa
792
-
głębokość siedziska 50cm; rama długa
618
50,00
głębokość siedziska 44cm; rama średnia
Wysokość oparcia pleców
620
wysokość oparcia pleców 25cm
-
626
wysokość oparcia pleców 30cm
-
631
wysokość oparcia pleców 35cm
-
632
wysokość oparcia pleców 40cm
-
633
wysokość oparcia pleców 45cm
-
637
wysokość oparcia pleców 50cm
300,00
oparcie pleców z regulacją napiętości pasami
 
możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +2,5cm
Elementy stabilizacji
OD-5
450,00/szt.
peloty piersiowe; dla wysokości oparcia od 35cm
lewa
prawa
OD-6
250,00
kamizelka stabilizująca
OD-7
200,00
pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa (06-3554); 
tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)
150,00
pas piersiowy, stabilizujący o długości:
OD-8
140cm
110cm
80cm
60cm
OD-12
550,00
zagłówek mocowany na rurkach oparcia; składany z wózkiem; tylko z długimi rączkami - kod 410
913
550,00
zagłówek montowany na sztandze poprzecznej; tylko z rączkami kod 410 oraz sztangą kod 814
2032
1.500,00
ErgoSeat PRO peloty małe, para; dla wysokości oparcia pleców 30-40cm
2021
1.550,00
ErgoSeat PRO peloty duże, para; dla wysokości oparcia pleców 40-50cm
OD-7
350,00
pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa (06-6221); 
tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)
Typ oparcia
621
-
oparcie proste
622
-
oparcie z delikatnym wygięciem na wysokości podłokietnika
29
650,00
regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/- 15*, skokowo co 5*; przy wysokości oparcia od 30cm
nie łączyć z oparciem z wygięciem (kod 622), tylko z rączkami kod 410 i 412
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Rączki do pchania wózka
410
krótkie rączki do pchania wózka; nie łączyć ze sztangą poprzeczną - kod 814, z zagłówkiem kod OD-12; hamulcami bębnowymi - kod 706
-
412
długie rączki do pchania wózka
100,00
502
długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 15cm; dla wys. oparcia od 30cm
nie łączyć z hamulcami bębnowymi, rączkami kod 140 i 141 oraz sztangą kod 814
600,00
140
długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 10cm; montowane w rurkach oparcia
nie łączyć z hamulcami bębnowymi, oparciem pleców z wygięciem (kod 622) oraz sztanga kod 814
850,00
141
rączki składane; tylko z oparciem prostym - kod 621
nie łączyć z kodem 140 i 502- rączki regulowane na wysokość; 706- hamulce bębnowe i 814 - sztanga
400,00
814
400,00
sztanga poprzeczna montowana do rączek; tylko z rączkami długimi kod 410; nie łączyć z rączkami 502
Kółka przednie oraz przednia wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednia a tylną wysokością siedziska 9cm
40
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
151
kółka przednie 100mm
kółka przednie 125mm
325
kółka przednie 142mm; miękka guma- czarne
327/908
-
-
-
161
kółka przednie 180mm; pełne
-
41
645
kółka przednie 180mm; pompowane
-
kółka przednie 142mm; miękka guma- szare
327/909
-
1081340
kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma
650,00
1081341
kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma
650,00
1081342
kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma
550,00
1081343
kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma
700,00
1081344
kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma
500,00
1081345
kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma
650,00
1081346
kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma
650,00
1081347
kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma
700,00
1081348
kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma
700,00
1081349
kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma
700,00
2144
specjalny montaż widelca; zalecany dla aktywnych użytkowników oraz przy montażu specjalistycznych 
napędów elektrycznych
350,00
1068963
kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa
250,00
1072385
kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma
400,00
1072386
kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma
500,00
wzmocniony widelec kółek przednich
zalecany przy montażu dodatkowych napędów elektrycznych w wózku oraz przy montażu
specjalnego VARIOBLOCK -a kod 992
903
250,00
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Koła tylne 
2651
koła standardowe, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 22" i 24"
-
848
koła SILVERDESIGN, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy promieniste; dla kół 24"
100,00
695
koła AKTIV; wzmocniona felga; piasta, felga w kolorze czarnym; dla kół 24"; ciągi ze stali polerowanej- kod 493
zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg; 
nie łączyć z ogumieniem pełnym (kod 902) oraz ciągami aluminiowymi (kod 494)
450,00
752
koła LIGHT; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run; ciągi: czarne (przy kołach 24"x1) oraz srebrne (22x1")
dla użytkowników do  90kg
nie łączyć z kątem nachylenia kół tylnych 3* - kod 907
700,00
1081354
nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy niebieskie; 24x1"
2.100,00
1081355
nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy żółte; 24x1"
2.100,00
1081356
nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy czerwone; 24x1"
2.100,00
Koła tylne oraz tylna wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednia a tylną wysokością siedziska 9cm
40
39
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
38
37
67/895
koła tylne 22x1"
100,00
61/895
koła tylne 24x1"
-
61/896
koła tylne 24x1 3/8"
68/895
koła tylne 25x1"
-
-
69/895
koła tylne 26x1"
-
651
koła standardowe, felga, piasta i szprychy czarne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 24"
-
1068705
koła SIX-STAR; ogumienie wysokociśnieniowe- szare; ciągi aluminiowe- srebrne; 24x1"
1.300,00
1068707
koła terenowe CROSS; ogumienie terenowe; ciągi ze stali nierdzewnej; 24x1 3/4"
1.400,00
1073641
koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi dla Tetraplegików; 24x1"
5.950,00
1073640
koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi stalowe; 24x1"
5.100,00
1068713
koła BLACK-AKTIV; koła czarne; ogumienie MarathonPlus Evolution; ciągi aluminiowe- czarne; 24x1"
1.400,00
1075478
koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe
MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 25x1"
2.300,00
1075479
koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe
MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 26x1"
2.100,00
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Ciągi
493
ciągi ze stali nierdzewnej; dla kół 24"
-
494
ciągi aluminiowe, srebrne; dla kół 22" i 24"
-
871
74- prawy
60- lewy
1.300,00
168
ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm
850,00
849
ciągi CURVE L; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne; tylko z kołami AKTIV kod- 695
1.450,00
850
ciągi CURVE L dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową
tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz 651,2651, 1085185 i 1073640
1.800,00
853
ciągi GEKKO dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, owalne (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową
tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz 651, 2651, 1085185 i 1073640
1.800,00
445
ciągi tytanowe; dla kół 24"; tylko z kołami kod 695, 1073640 i 1085185
1.100,00
system ciągów jednostronnych, kompletne koła kod 651; ciągi aluminiowe- czarnetylko z ogumieniem pełnym 24x1" - kod 902
nie łączyć z hamulcami bębnowymi i kodem 907 (kamber 3*)
zalecane z pasywnym ustawieniem kół tylnych
Koła tylne- ogumienie
ogumienie wysokociśnieniowe dla kół 24x1"; szare
496
-
ogumienie pełne dla kół: 24x1"; szare
902
-
ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus, czarne; dla kół 24x1"
897
200,00
ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, czarne; dla kół 24x1"
363
300,00
ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDlite, czarne; dla kół 24x1"
ON-11
50,00
ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szaro-czarne; dla kół 24x1"
ON-1
100,00
ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, czerwono-czarne; dla kół 24x1"
ON-2
150,00
ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, niebiesko-czarne; dla kół 24x1"
ON-3
150,00
ogumienie pompowane dla kół: 24x1 3/8"; szare
486
-
ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Alpha Protect, czarne; dla kół 24x1"
395
150,00
Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)
423
kamber 0*
-
447
kamber 3*
-
Montaż koła tylnego (środek ciężkości)
dystans
10cm
9cm
8cm
7cm
6cm
5cm
4cm
-
AKTYWNY
POŚREDNI
PASYWNY
166
nakładka silikonowa, czarna na ciągi, dla kół 22" i 24"
250,00
OC-1
nakładka gumowa, czerwona na ciągi; dla kół 24"
250,00
693
odległość ciągu od koła 25mm
-
692
odległość ciągu od koła 15mm
-
VARIOBLOCK przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych marki ALBER
zalecany przy boczkach kod 81 i 84 
VARIOBLOCK powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o 2-3cm
922
550,00
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Hamulce
305
hamulce dociskowe dla użytkownika, para
-
hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny;
nie łączyć z boczkiem kod 100 i kod 748
650
74- prawy
60- lewy
1.200,00
305/706
1.200,00
986
150,00
przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; stała
hamulec bębnowy dla opiekuna; koła kompletne kod 651 dla ogumienia 24x1" i 24x1 3/8"; 
ciągi aluminiowe lub stalowe, odległość ciągu od koła 15 lub 25mmtylko z rączkami kod 412 lub 502, kamber 0*- kod 423; nie łączyć z tylną wysokością 40 i 48cm
nie łączyć z systemem ciągów jednostronnych, przesunięciem montażu koła tylnego i boczkiem kod 98
Podnóżki- część górna
93
podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; para; kat zgięcia standardowy 110*
-
92
podnóżek odchylany i zdejmowany, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para; z ramą 352 lub 353;
tylko z dzielonym stopniem podnóżka z tworzywa, kod- 798
dla szerokości siedziska od 38cm
-
925
dźwignie ułatwiające odblokowanie podnóżków; tylko z podnóżkami kod 293
100,00
293
podnóżek standardowy, odchylany i zdejmowany; para; kat zgięcia kompaktowy 102*
250,00
Boczki
100
boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 3cm; boczek stały
nie łączyć z hamulcem jednostronnym (kod 650) oraz pasywnym ustawieniem balansu
-
98
boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 5cm; boczek stały
50,00
748
boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 4,5cm; boczek stały; podłokietnik dł. 26cm
krótki- regulowany na wysokość podłokietnik; min tylna wysokość siedziska 44cm
nie łączyć z hamulcem jednostronnym (kod 650) oraz pasywnym ustawieniem balansu
600,00
81
boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; boczek odchylany i wyjmowany
regulowany na wysokość krótki podłokietnik (dł. 25cm); tylna wysokość siedziska od 44cm
350,00
84
boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; wzmocniony; boczek odchylany i wyjmowany
regulowany na wysokość długi podłokietnik (dł. 36cm); tylna wysokość siedziska od 44cm
300,00
783
boczek aktywny, z karbonu; nadkole 3cm; boczek stały
1.500,00
302
osłona aktywna, aluminiowy w kolorze ramy; bez nadkola; boczek stały; min wysokość siedziska 43cm
-
24
podłokietniki z rurki- odchylane
tylko z boczkami kod 98, 100, 783, 302 lub w wersji bez boczków
650,00
759
podnóżek standardowy- kod 93, odchylany i zdejmowany; tylko lewy
-
760
podnóżek standardowy- kod 93, odchylany i zdejmowany; tylko prawy
-
4507
podnóżek dla amputantów
600,00/szt.
74- prawy
60- lewy
73
2.100,00
dźwignie hamulców dociskowych zamocowane w boczku aktywnym kod 100
681
200,00
przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana
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Stopień podnóżka
808
stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja kąta i głębokości;dł. podudzia 40-49cm
-
315
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; długość podudzia 38-48cm
nie łączyć z kółkami przednimi 7" (180mm)- kod 645
200,00
312
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 10cm
regulacja głębokości i kąta; długość podudzia 36-48cm; dla szerokości siedziska do 48cm
-
3532
adapter dla krótszej długości podudzia 27-36cm
przy podnóżku kod 93 i ramie krótkiej kod 351
500,00
150,00
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); tylko ze stopniem podnóżka kod 808
822
250,00
zapiętki; tylko ze stopniem podnóżka kod 808
823
4312
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta;
stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego;
włączenie i wyłączenie poprzez moduł Bluetooth; długość podudzia 36-48cm
dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm
dla ramy przedniej zwężanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm
2.150,00
4312
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta;
stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego;
dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm
dla ramy przedniej zwężanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm
1.950,00
Kolor ramy
srebrny metalik
183
250,00
186
niebieski ciemny, metalik
czarny z efektem BROKAT
188
224
niebieski metalik
4023
biały
szary
130
1.000,00
kolor ramy na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA
4920
czerwony metalik
227
206
czarny mat
czarny metalik
216
szary "Downtowngrey"
4040
-
4041
niebieski półmat struktura
4042
granatowy półmat struktura
4043
czerwony półmat struktura
4044
niebieski półmat struktura
4045
zielony półmat struktura
4046
biały półmat struktura
4047
fioletowy półmat struktura
Tapicerka siedziska
-
standardowa tapicerka siedziska, wzmocniona - brezentowa
562
150,00
 tapicerka siedziska z regulacją sztywności - brezentowa
TS-1
150,00
 tapicerka siedziska z obszytą gąbką 1 cm - kodura
TS-2
200,00
 tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami
798
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; z regulacją kąta; tylko z podnóżkiem kod 92; długość podudzia 40-49cm
-
180
lemon z efektem REFLEX
brązowy (mokka)
185
193
żółty
burgund
230
żółty z powierzchnią chropowatą
4912
pomarańczowy z powierzchnią chropowatą
4913
zielony z efektem reflex
4922
4923
pomarańczowy z efektem reflex
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Poduszka siedziska
560
-
poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna
561
50,00
poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna
SD-4
100,00
tapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta kodurą
czerwoną
granatową
czarną
tapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta tk oddychającą
SD-1
granatową
czerwoną
100,00
DP-6
100,00
poduszka 3cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze
czerwoną
granatową
czarną
DP-7
200,00
poduszka siedziska 5cm, delikatnie profilowana, obszyta dzianiną dystansową (oddychającą) w kolorze:
czerwoną
granatową
czarną
DP-6
100,00
poduszka 5cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze
czerwoną
granatową
czarną
DK-1
200,00
pasy odwodzące nogi
DK-2
350,00
klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości:
1,5cm
3cm
5cm
Tapicerka oparcia pleców
235
standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami
-
292
tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami
350,00
296
tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czerwona; oparcie z regulacją napiętości pasami
350,00
OR-11
kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców
100,00
OR-12
fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)
100,00
Osłony na szprychy
489
przeźroczyste
300,00
Kółka podporowe
691
kółka podporowe wypinane, para;nie łączyć z wąsami tylnymi (parą) kod 309
1.300,00
712
kółka podporowe wypinane, lewe; nie łączyć z wąsem tylnym (lewym) kod 4930
650,00
713
kółka podporowe wypinane, prawe; nie łączyć z wąsem tylnym (prawym) kod 4931
650,00
Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej)
309
wąsy tylny, para; nie łączyć z kółkami podporowymi
200,00
4930
wąsy tylny, lewy; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym
100,00
4931
wąsy tylny, prawy; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym
100,00
746
kółka dojazdowe, do wąskich przejazdów (drzwi); nie łączyć z wąsem tylnym, kółkami podporowymi
tylna wysokość siedziska od 42cm
550,00
Stolik
929
stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; tylko z boczkiem kod 84; 
dla szerokości  siedziska  38-48cm
400,00
930
stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; z podwyższoną krawędzią zewnętrzną
dla szerokości siedziska od 38cm; tylko z boczkiem kod 84
600,00
SMART S
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.
Dodatki
819
odblaski na szprychy
50,00
833
100,00
pas bezpieczeństwa biodrowy
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206964600
odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)
300,00
951
siatka na zakupy
50,00
970
uchwyt na kulę
50,00
936
deska do przesiadania
250,00
150,00
torba jednokomorowa
962
350,00
plecak wielokomorowy
261519300
350,00
śpiwór dla wzrostu 160-185cm
3075902
150,00
ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową
DW-10
200,00
torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią
DW-11
679
blokada złożonego wózka
50,00
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