Hemilead

®

Bestelbon:
Klant :
Firma :
Adress :
CP :
Tel :
Fax :

leveringsadress :

Datum :
Handtekening :

Rolstoel : Quickie Breezy X2 M

Geldig vanaf 01/01/07

prijs in €, inclusief 6% BTW.
BASIS AFMETINGEN
•
•
•

520030 101102000282

Zit- en rugbespanning uit zwart nylon
Gedeelde voetensteun, voetplaten kunststof, zwart.
aluminium raamwerk

HEMILEAD bij SMDW

521452

205102000031

die aanpassing van Hemilead op de rolstoel is door SMDW gemaakt.

o Links systeem

o Rechts systeem

OU

ZIT
Zietbreedte (max 125kg)

ZitHoogte
47cm
50cm
52cm
Zitbekleding
Zitbekleding met geïntegreerd zitkussen
2cm
Std
Zitbekleding met naspanbare zitmate ss
Voorgevormde zit 4My Comfort

o 38cm
o 41cm
o 43cm
o 46cm
o 48cm

o
o
o
o
o
o
520914
203104000434
o Regelbare basisplaat voor antidecubitus zitkussen.

Heavy Duty (max 160kg)

o 48cm
o 51cm521216
(incl. stabilisatiestang)
203116000044
o 56cm (incl. stabilisatiestang)
521231

(Jay Adjustable Solid Seat)
520892

203121000101

Zitdiepte
41cm
43cm
46cm

o
o
o

o
o
o

KLEUREN
Châssis
Silver textuur
Classic Silver
Green Forest

o
o
o
o Ruby Red

203103000046

Zitkussen
zitkussen 5cm
Jay basic zitkussen 3cm (4)
Jay Combi zitkussen (4)
€
Std.
s.s.
s.s.
s.s.

RUGLEUNING
Rugleuning/Duwhandvatten

€

o Rugleuning 8°gebogen met duwhandvatten,
eenmalig in hoogte instelbaar
Std
o naar achter gebouwde i.h.v. duwhandvatten
o stabilisatiestang (is incl met recliner
uitvoering
o inclineerbare rugleuning (0-50 graden) 50cm
hoog voorzien van stabilisatiestang (17)
520951 20310600002

bvba SMDW sprl
Romanie Van Dijckstraat 19 B-1070 Brussel
Tel 0032/ (0)2 520.19.48
Fax 0032/ (0)2 520.32.28
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RUGLEUNING

€

ACHTERWIELEN

o Aluminium hoepels
o
Nylon rugbekleding
Std. o Hoepelhoezen 24’’ zwart
o Nylon naspanbare rugbekleding met velcro
521496 205104000141
o Voorgevormde
rug 4My Comfort
520936 203105000463
RUGHOOGTE (instelbaar van 38-48cm)
o
43cm (af fabriek instelling)
Std.
RUGBEKLEDING

VOETSTEUNEN

Std

€

o 75° wegzwenbare voetsteunen incl. hielband std REMMEN
201101000134
Kniehevelremmen
o Lengtecorrigerende beensteun, holle kuitplaat, paar o
9
Remverlengers,
per paar (3)
2x 520671 201103000305
521695 205115000151
o Lengtecorrigerende beensteun, holle kuitplaat, links
520671 201103000305
o Lengtecorrigerende beensteun, holle kuitplaat, rechts
520671 201103000305
ACCESSOIRES
o amputatiesteun, per paar
o pomp
o amputatiesteun (links of rechts)
o gereedschapset
Voetplatten
o krukkenhouder
o Kunststof voetplaten incl. hieldband std
o spaakbeschermers, transparant 24’’(15)
o In hoek verstelbare kunststof voetplaten incl. hieldband
o veiligheidsgordel
520752 201105000302

ARMSTEUNEN

521356 204104000055

€

o Gesloten,
naar achter opklapbaar, afneembaar,
wegdraaibaar achter de rugleuning, voorzien van

o
o
o

korte armleggers eenmalig in hoogte verstelbaar (1,5
of 3cm)
202102000037
std.
Gesloten, naar achter opklapbaar, afneembaar,
wegdraaibaar achter de rugleuning, voorzien van
lange armleggers eenmalig in hoogte verstelbaar (1,5
of 3cm)
202102000037
std.
In hoogte verstelbaar, afneembaar, wegdraaibaar
achter de rugleuning, voorzien van korte armleggers
520855 202101000211
In hoogte verstelbaar, afneembaar, wegdraaibaar
achter de rugleuning, voorzien van korte armleggers
520855 202101000211

VOORWIELEN

o 6’’ x 1 ¼ massief
o 6’’ x 1 ¼ massief soft roll (rolko)

ACHTERWIELEN
Gekruiste spaken
24’’x1 massieve banden
soft roll (rolko) 24’’

o
o

€
Std
s.s.

€
s.s.
s.s.
s.s.

o Werkblad, opschuifbaar (13)
521290 203120000045
o Werkblad, wegklapbaar (16 en 18)
521290 203120000054
o anti-tip,wegzwenkbaar, links (9)
521393 204102000015
o anti-tip,wegzwenkbaar, rechts (9)
521393 204102000015
o anti-tip, vast model (paar) (9)
521393 204102000033
o 3’’ transport wielen (11)
o Hofdsteun (let op: stabilisatiestang mee
bestellen)
521135 203112000052

o Hoofdsteun 4My Comfort (montage
op voorgevormde rug)
521135 203112000366

o Rugpelot 4My Comfort, per stuck
521150 203113000282
o abductieklos
521172 203114000214

(4) maat: 35x35/35x40/37,5x40/40x40/40x45/42,5x40/42,5x42,5

(14) alleen met 6’’ voorwielen

/45x40/45x42,5/45x45/50x45

(15) alleen icm met spaakwielen

(9) niet icm met 3’ transportwielen, zithogte 42cm

(16) niet icm met zitbreedte 51 en 56cm

(11) niet icm anti-tip

(17) niet icm opschuifbare werkblad

(13) niet icm zitbreedte 51 en 56 en niet icm inclineerbare rug

(18) alleen met ihv armsteunen
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€
Std

€
Std
Std

