R
OBJEDNÁVKA / Opěrka zad GEMINI TWIN anatomicky tvarovaná
Objednávku prosím, vyplňte čitelně a pečlivě. V případě nejasností kontaktujte, prosím, prodejce nebo přímo výrobce.
OBJEDNAVATEL

ZP

Jméno

objednávka
adresa:

Kontaktní údaje

PSČ

Expedice

e-mail:

tel.:

 Opěrka je součátí dodávky mechanického vozíku.
 Opěrku expedovat samostatně (bude účtováno balné + poštovné) a zaslat na adresu:

datum expedice:

 objednavatele
 jinou:

Výška opěrky (včetně potahu)

 nízká S (27 cm)

 střední M (35 cm)

 vysoká L (43 cm)

✔ (v ceně)

✔ (v ceně)

– (nelze)















Konturace
cca 7 cm

Bederní opěrka stavitelná

Šířka opěrky (včetně potahu)
26 - 32 cm
30 - 34 cm

Pro šířku
vozíku:

(vnější rozteč
trubek zádové
opěrky)

34 - 38 cm
38 - 42 cm
42 - 47 cm
46 - 50 cm

Kód ZP | cena | doplatek

5005954

Boční peloty

11 931,30

1 325,7



„Be Seen Line“ * (doplatek):



5005957
5000767



13 551,29






1 505,7

5005960

1 400,00***



213,11

15 146,10

5000767



1 682,9

1 917,89

213,11

 2 950,00
 4 900,00

2 850,00

4 400,00 |

32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm



1 917,89



2 750,00

3 900,00 |

–

28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm



– (nelze)

Kód ZP | cena | doplatek
Hydrografika** (doplatek):

28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm

1 400,00***

* Aktivní bezpečností světelný pásek vč. kontrolní jednotky s ovládacími prvky a Li-Ion akumulátorem.
** Aplikace grafického motivu dle výběru na zadní část kovové konstrukce opěrky vč. lakování.
*** Doplatek hydrografika pro bederní opěrku.

CENA/PLATBA (koncová cena vč. DPH)
 Poukaz na léčebnou pomůcku ZP
 Samoplátce
 Poštovné a balné

kódy ZP

platba/doplatek

Cena celkem
 Hotově při převzetí

 Faktura

 Dobírka

Datum objednávky

Vyčistit formulář
Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH.

Výrobce:
SITIN LAB s.r.o. Zdechovice 28, 533 11
www.geminisystem.cz

 Bankovním převodem

Podpis objednavatele

Tisknout formulář

Uložit formulář

Odeslat emailem

verze GMN TW 08-2021

Způsob úhrady

OBJEDNÁVKA / Opěrka zad GEMINI TWIN anatomicky tvarovaná
ZAMĚŘENÍ UŽIVATELE

S2
S1
horní hrana opěrky
včetně čalounění

V1

boční peloty*
(stavitelné, možno vyjmout)

spodní hrana opěrky
bederní opěrka
(stavitelná, možno vyjmout)

sedačka

antidekubitní
sedák

S3

* volitelné příslušenství

PARAMETR
S1

šířka v pasu:

S2

šířka v podpaží.

S3

šířka vozíku (vnější rozteč zádových trubek):

V1

výška horní hrany opěrky od sedačky*:

cm

* U parametru V zohledněte výšku používané sedací podložky!

Výrobce:
SITIN LAB s.r.o. Zdechovice 28, 533 11
www.geminisystem.cz

verze GMN TW 08-2021

jiný pomocný parametr,
poznámka (vyznačte v obrázku):

