Kvalitní podzim života, z.ú., Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 033 38 878

CENÍK PŮJČOVNY
ZDRAVOTNICKÝCH
POTŘEB

Číslo
Položky

zdravotnická pomůcka - kategorie

nájem
na 1
týden

nájem
na 1
měsíc

Prodejní
cena

doprava
do 10km

doprava
nad 10km

vč.odvozu)

(vč. odvozu)

3061982-R

Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér
 Plynule nastavitelná výška madel
 Přítlačné brzdy s možností aretace
 Sedátko, odnímatelný podnos a košík
 Držák hole (berle)
 Bezúdržbová polyuretanová kolečka

80,-Kč

180,-Kč

2.487,-Kč

zdarma

Dle dohody

VCBP00313F

Chodítko čtyřbodové skládací
Trojfunkční chodítko, které může být použito jako pevné, kloubové nebo
dvoukolové chodítko.
•
Lehký hliníkový rám s možností složení
•
Pevná a stabilní konstrukce
•
Nastavitelná výška rukojetí
•
Odnímatelné gumové nástavce

60,-Kč

140,-Kč

1.792,-Kč

zdarma

Dle dohody

VCBK222T

Čtyřkolové chodítko s odklopnou stupačkou
 Skládací hliníkový rám
 Měkký sedák pokrytý koženkou
 Plynule nastavitelná výška madel
 Přítlačné brzdy s možností aretace
 Odnímatelný košík a opěra
 Odklopné stupačky

150,-Kč

340,-Kč

4.740,-Kč

zdarma

Dle dohody

8308098

Toaletní židle pojízdná*
 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou
brzdou)
 Odklopné područky
 Odklopné a odnímatelné stupačky
 Odnímatelné polstrování sedu
 Možnost nadjetí nad běžná WC
 Toaletní nádoba s víkem
 Modrá barva

120,-Kč

257,-Kč

3.697,-Kč

zdarma

Dle dohody

80209271

Pojízdné toaletní a sprchové křeslo *
 Umožňuje nadjetí nad toaletu
 Čtyři bržděná kolečka v sestavě
 Výška sedu 49 nebo 55 cm
 Odnímatelné područky
 Nastavitelná podnožka
 Křeslo je standardně dodávané bez toaletní nádoby
výška sedu 55 cm, šedá barva

150,-Kč

350,-Kč

7.130,-Kč

zdarma

Dle dohody

3013622

Elektrický vanový zvedák.
 Snadná obsluha
 Rychlá montáž a demontáž bez nářadí
 Odnímatelné elektrické díly umožňují snadné čištění a údržbu
 Strukturovaný povrch pro větší bezpečnost sedu
 Měkčená podložka, přísavky a nabíječka součástí balení

320,-Kč
1 den =
50,-Kč

685,-Kč

13.143,-Kč

zdarma

Dle dohody

270000001

9394022

9394024

Elektricky polohovatelné pojízdné lůžko **
 Polohování zádové opěry 0 - 70°
 Polohování sehenní části 0 - 30°
 Polohování lýtkové části ve čtyřech polohách 25 - 0°
 Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení
Cena montáže i demontáže 500,-Kč (dohromady 1000,- Kč)
Cena za každé patro budovy (v případě vynášení do schodů, vč.
demontáže) 100,-Kč
Mechanický vozík s přítlačnými bubnovými brzdy
•
Otočením tzv. variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit
potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
•
šíře sedu 46 cm s možností nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití
náhradních dílů.
•
Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.
•
Zkosené, odklopné postranice
•
Standardní dělené, odklopné, úhlově nastavitelné
stupačky
•
Odnímatelná kola rychloupínacím systémem
•
Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v
základní výbavě vozíku
•
Nášlapná tyč pro doprovod
•
Polyuretanové obutí kol (proti propíchnutí)
•
Textilní potah
•
Šedostříbrná barva "Silverline"
Mechanický vozík s přítlačnými bubnovými brzdy
•
Otočením tzv. variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit
potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
•
šíře sedu 51 cm s možností nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití
náhradních dílů.
•
Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.

350,-Kč

980,-Kč

27.070,-Kč

Zdarma Dle dohody +
cena
montáže/
demontáže
500,-Kč
Za každé
patro 100,- Kč

230,-Kč

495,-Kč

11.250,-Kč

zdarma

Dle dohody

230,-Kč

495,-Kč

11.250,-Kč

zdarma

Dle dohody

•
•

9905105

Zkosené, odklopné postranice
Standardní dělené, odklopné, úhlově nastavitelné
stupačky
•
Odnímatelná kola rychloupínacím systémem
•
Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v
základní výbavě vozíku
•
Nášlapná tyč pro doprovod
•
Polyuretanové obutí kol (proti propíchnutí)
•
Textilní potah
Šedostříbrná barva "Silverline"
Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z ocelových trubek
vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru
•
Šíře sedu 48cm
Standardní vybavení
•
Odklopné a odnímatelné zkosené postranice
•
Polstrovaná loketní opěrka
•
Lumbální zalomení zádové opěry
•
Řídící kolečka 175 × 40 mm
•
Odnímatelná hnací kola 24"
•
Polyuretanové obutí kol (proti propíchnutí)
•
Hliníkové obruče
•
Přítlačné (parkovací) brzdy
•
Výškově nastavitelné odklopné a odnímatelné
podnožky
•
Lýtkový pásek
•
Madla pro doprovod
•
Nášlapné trubky
•
Textilní potahy
•
Šedostříbrná barva rámu (Silverline)

190,-Kč

* v rámci zapůjčení toaletního vozíku (křesla) je nutno zakoupit toaletní nádobu (z hygienických důvodů), která není jeho součástí.
** je nutné zakoupení nové matrace nebo použití vlastní

Více informací na telefonu: 778 095 645
www.kvalitnipodzimzivota.cz

425,-Kč

7.625,-Kč

zdarma

Dle dohody

