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Zamawiający

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

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Refundacja wózka: P.130:  model 1.240-913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)

4.000,00 zł. bruttoCena wersji standardowej 

Szerokość siedziska

-szerokość siedziska (poduszki) 43cm; możliwość rozsunięcia między boczkami do 46cm;  
waga użytkownika do 130kg43

-48

959 poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o 5 cm; tylko z boczkiem kod 4426 200,00

szerokość siedziska (poduszki) 48cm; możliwość rozsunięcia między boczkami do 51cm; 
waga użytkownika do 150kg

-płyta siedziska, poduszka siedziska z gąbki; wysokość 7cm; tapicerka wodoodporna (podceratowana) 
regulacja kąta siedziska płynna, od -2* do + 25*562

SD-1 dodatkowa tapicerka poduszki siedziska, obszyta dzianiną oddychającą, czarna 150,00

4724 klin krokowy 450,00

DK-1 pasy odwodzące nogi 200,00

DK-2 klin krokowy miękki, tekstylny; z poduszką siedziska płaską z gąbki, wysokość 5cm 500,00

Głębokość siedziska

-głębokość siedziska 43cm, z możliwością regulacji w zakresie 42-48cm788

Oparcie pleców

-
oparcie pleców z ręczną regulacją kąta (przy pomocy siłowników) w zakresie 0* - 45* 
wysokość oparcia pleców 54cm z możliwością podniesienia o 3cm 
poduszka oparcia pleców profilowana, tapicerka wodoodporna (podceratowana)

110

OR-1 dodatkowa tapicerka poduszki oparcia pleców, obszyta dzianiną oddychającą, czarna 150,00

-poprzeczna sztanga do pchania wózka814

-zagłówek mały4552

4553 zagłówek duży 150,00

P2913 obszycie zagłówka (małego lub dużego) dzianiną dystansową, oddychającą, czarne 100,00

4739 peloty boczne, piersiowe, para 350,00

wersja 10.2020



FORMULARZ ZAMÓWIENIA 2 z 3 SOLERO light 9.072
SO

LERO
 LIG

H
T

Kółka przednie

-kółka przednie, 200x50, ogumienie pełne - szare157/901

Koła tylne

-koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne - szare; koła wypinane61/902

815/641 koła tylne 12x1 1/2" (koła transportowe), niewypinane, pełne; nie łączyć z hamulcami bębnowymi 150,00

815/706 koła tylne 12x1 1/2" (koła transportowe), wypinane, ogumienie pełne 
z hamulcami dociskowymi dla użytkownika oraz bębnowymi dla osoby towarzyszącej 1.500,00

-ciągi aluminiowe, odległość ciągu od koła 15mm; dla kół 24"494

Koła tylne

-hamulce dociskowe651

680/706 hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej, nie łączyć z kołami transportowymi kod 815/641 1.300,00

Boczki

-boczki wyjmowane, z osłoną ubrania z plexi; regulacja na wysokość i głębokość podłokietnika4426

106 boczki wyjmowane, z osłoną ubrania; regulowany na wysokość podłokietnik;  
miękkie obszycie podłokietnika oraz osłony ubrania 400,00

Podnóżek

-podnóżek odchylany i zdejmowany, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi92

-stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, głębokość 15cm; z regulacją kąta798

SP-4 stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta 500,00

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

SP-25 zapiętki 250,00

2092 płynna regulacja długości podudzia -

Kolor ramy

-kolor ramy srebrny4919

Kółka podporowe

-podpory antywywrotne691

Dodatki

819 odblaski na szprychy -

4613 pas bezpieczeństwa biodrowy -

4616 uchwyt na kulę -

585 uchwyt na kroplówkę 1.700,00
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929 stolik terapeutyczny 400,00
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Dodatki

DK-7 pas 4-ro punktowy 350,00

DK-8 stabilizujący pas piersiowy; długość: 150,0060cm 80cm 110cm 140cm

OC-2 nakładka na ciągi, gumowa, czarna 200,00

DW-9 siatka na zakupy 50,00

DW-5 śpiwór dla wzrostu 160-185cm 350,00

DW-6 deska do przesiadania 500,00

DW-10 ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową 150,00

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

DW-12 kieszeń na drobiazgi mocowana z przedniej strony siedziska 150,00

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.


FORMULARZ ZAMÓWIENIA
1 z 3
SOLERO light
9.072
SOLERO LIGHT
Refundacja wózka:
P.130:  model 1.240-913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)
4.000,00 zł. brutto
Cena wersji standardowej 
Szerokość siedziska
-
szerokość siedziska (poduszki) 43cm; możliwość rozsunięcia między boczkami do 46cm; 
waga użytkownika do 130kg
43
-
48
959
poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o 5 cm; tylko z boczkiem kod 4426
200,00
szerokość siedziska (poduszki) 48cm; możliwość rozsunięcia między boczkami do 51cm;
waga użytkownika do 150kg
-
płyta siedziska, poduszka siedziska z gąbki; wysokość 7cm; tapicerka wodoodporna (podceratowana)
regulacja kąta siedziska płynna, od -2* do + 25*
562
SD-1
dodatkowa tapicerka poduszki siedziska, obszyta dzianiną oddychającą, czarna
150,00
4724
klin krokowy
450,00
DK-1
pasy odwodzące nogi
200,00
DK-2
klin krokowy miękki, tekstylny; z poduszką siedziska płaską z gąbki, wysokość 5cm
500,00
Głębokość siedziska
-
głębokość siedziska 43cm, z możliwością regulacji w zakresie 42-48cm
788
Oparcie pleców
-
oparcie pleców z ręczną regulacją kąta (przy pomocy siłowników) w zakresie 0* - 45*
wysokość oparcia pleców 54cm z możliwością podniesienia o 3cm
poduszka oparcia pleców profilowana, tapicerka wodoodporna (podceratowana)
110
OR-1
dodatkowa tapicerka poduszki oparcia pleców, obszyta dzianiną oddychającą, czarna
150,00
-
poprzeczna sztanga do pchania wózka
814
-
zagłówek mały
4552
4553
zagłówek duży
150,00
P2913
obszycie zagłówka (małego lub dużego) dzianiną dystansową, oddychającą, czarne
100,00
4739
peloty boczne, piersiowe, para
350,00
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
2 z 3
SOLERO light
9.072
SOLERO LIGHT
Kółka przednie
-
kółka przednie, 200x50, ogumienie pełne - szare
157/901
Koła tylne
-
koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne - szare; koła wypinane
61/902
815/641
koła tylne 12x1 1/2" (koła transportowe), niewypinane, pełne; nie łączyć z hamulcami bębnowymi
150,00
815/706
koła tylne 12x1 1/2" (koła transportowe), wypinane, ogumienie pełne
z hamulcami dociskowymi dla użytkownika oraz bębnowymi dla osoby towarzyszącej
1.500,00
-
ciągi aluminiowe, odległość ciągu od koła 15mm; dla kół 24"
494
Koła tylne
-
hamulce dociskowe
651
680/706
hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej, nie łączyć z kołami transportowymi kod 815/641
1.300,00
Boczki
-
boczki wyjmowane, z osłoną ubrania z plexi; regulacja na wysokość i głębokość podłokietnika
4426
106
boczki wyjmowane, z osłoną ubrania; regulowany na wysokość podłokietnik; 
miękkie obszycie podłokietnika oraz osłony ubrania
400,00
Podnóżek
-
podnóżek odchylany i zdejmowany, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi
92
-
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, głębokość 15cm; z regulacją kąta
798
SP-4
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta
500,00
SP-22
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)
50,00
SP-25
zapiętki
250,00
2092
płynna regulacja długości podudzia
-
Kolor ramy
-
kolor ramy srebrny
4919
Kółka podporowe
-
podpory antywywrotne
691
Dodatki
819
odblaski na szprychy
-
4613
pas bezpieczeństwa biodrowy
-
4616
uchwyt na kulę
-
585
uchwyt na kroplówkę
1.700,00
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929
stolik terapeutyczny
400,00
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
3 z 3
SOLERO light
9.072
SOLERO LIGHT
Dodatki
DK-7
pas 4-ro punktowy
350,00
DK-8
stabilizujący pas piersiowy; długość:
150,00
60cm
80cm
110cm
140cm
OC-2
nakładka na ciągi, gumowa, czarna
200,00
DW-9
siatka na zakupy
50,00
DW-5
śpiwór dla wzrostu 160-185cm
350,00
DW-6
deska do przesiadania
500,00
DW-10
ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową
150,00
DW-11
torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią
200,00
DW-12
kieszeń na drobiazgi mocowana z przedniej strony siedziska
150,00
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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