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Zamawiający

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

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Refundacja wózka: P.127: model wózka 9.050 P.130: model wózka 9.050.913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)

1.100,00 zł. bruttoCena wersji standardowej:

Szerokość siedziska

38 szerokość siedziska 38cm

40 szerokość siedziska 40cm

43 szerokość siedziska 43cm

46 szerokość siedziska 46cm

48 szerokość siedziska 48cm

51 szerokość siedziska 51cm

-

-

NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE WÓZKA: 
ciąg jednostronny, hamulce bębnowe, podwyższenie pleców 

wydłuża okres realizacji zamówienia

głębokość siedziska 43cm 
wysokość oparcia pleców 42cm, oparcie z delikatnym wygięciem do tyłu 
długie rączki do pchania wózka 
kolor ramy srebrny; kolor tapicerki czarny 
wysokość siedziska (przód- tył): 47-44cm; 44-46,5cm; 51-49cm 
hamulec dociskowy dla użytkownika

-

-

-

-

Poduszka siedziska

150,00poduszka gąbkowa, płaska; obszyta kodurą, czarnaSD-4

250,00poduszka gąbkowa, płaska; obszyta dzianiną oddychającą, czarnaDP-1

300,00poduszka gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 5 cm; obszyta dzianiną oddychającą, czarnaDP-6

200,00poduszka płaska, składana; wysokość 3 lub 5 cm; tapicerka z koduryDP-7

200,00pasy odwodzące nogiDK-1

350,00klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki: DK-2 3cm1,5cm
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Podnóżki i stopnie podnóżka

-podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane93

600,00podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane; z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi92

-stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; długość podudzia 38 - 48cm798

700,00stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głęb. 15cm; reg. kąta i głębokości; dł. podudzia 38-48cm54

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

500,00zapiętki

Koła tylne - opcje

2.900,00
ciąg jednostronny dla kół standardowych;  ogumienie pełne 24x1 3/8";  ciągi 
aluminiowe, odległość od koła 15mm; opcja ciągów jednostronnych 
niedostępna w wersji wózka z hamulcami bębnowymi

871 prawylewy

Tapicerka

-tapicerka kompletna standardowa, kodura - czarna235

500,00tapicerka kompletna (siedzisko i oparcie pleców) z eko- skóry, czarnaSD/OR-3

350,00tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; koduraOR-4 granatowaczerwonaczarna

400,00tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; oddychającaOR-1 granatowaczerwonaczarna
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350,00osłony na szprychy, przeźroczysteOS-1

250,00nakładka na ciągi, gumowa; czarna (para)OC-2

Elementy stabilizacji

600,00/szt.peloty piersiowe, odchylaneOD-5 prawalewa

250,00kamizelka stabilizującaOD-6

150,00pas stabilizujący, piersiowy o długości:OD-8 110cm 140cm60cm 80cm

550,00zagłówek montowany na rączkach oparcia; regulacja na wysokość, głębokość; składany z wózkiemOD-12

300,00przedłużenie oparcia pleców o 25cmOD-259

-kółka przednie 7" (180x50); ogumienie pełne - szare161

-koła tylne 24x1 3/8"; na szybkozłączkach; ogumienie pełne; ciągi aluminiowe, srebrne; odległość ciągu 15mm651/902

1060267

500,00hamulce bębnowe dla opiekuna706

BU
D

G
ET



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen 
za poszczególne opcjebez 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

100,00pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikowąOD-9

Dodatki

150,00torba jednokomorowa962

50,00rzep blokady złożonego wózkaDW-3

50,00uchwyt na kulę 1063168

350,00śpiwór dla wzrostu 160-185cmDW-5

300,00deska do przesiadania936

600,00stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki930

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

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

50,00kółko podporowe, sztuka1059824

350,00plecak wielokomorowy261519300

150,00pas bezpieczeństwa z zapięciem samochodowym833

lewe prawe
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Refundacja wózka:
P.127: model wózka 9.050
P.130: model wózka 9.050.913 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)
1.100,00 zł. brutto
Cena wersji standardowej:
Szerokość siedziska
38
szerokość siedziska 38cm
40
szerokość siedziska 40cm
43
szerokość siedziska 43cm
46
szerokość siedziska 46cm
48
szerokość siedziska 48cm
51
szerokość siedziska 51cm
-
-
NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE WÓZKA:
ciąg jednostronny, hamulce bębnowe, podwyższenie pleców
wydłuża okres realizacji zamówienia
głębokość siedziska 43cm
wysokość oparcia pleców 42cm, oparcie z delikatnym wygięciem do tyłu
długie rączki do pchania wózka
kolor ramy srebrny; kolor tapicerki czarny
wysokość siedziska (przód- tył): 47-44cm; 44-46,5cm; 51-49cm
hamulec dociskowy dla użytkownika
-
-
-
-
Poduszka siedziska
150,00
poduszka gąbkowa, płaska; obszyta kodurą, czarna
SD-4
250,00
poduszka gąbkowa, płaska; obszyta dzianiną oddychającą, czarna
DP-1
300,00
poduszka gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 5 cm; obszyta dzianiną oddychającą, czarna
DP-6
200,00
poduszka płaska, składana; wysokość 3 lub 5 cm; tapicerka z kodury
DP-7
200,00
pasy odwodzące nogi
DK-1
350,00
klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki: 
DK-2
3cm
1,5cm
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Podnóżki i stopnie podnóżka
-
podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane
93
600,00
podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane; z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi
92
-
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; długość podudzia 38 - 48cm
798
700,00
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głęb. 15cm; reg. kąta i głębokości; dł. podudzia 38-48cm
54
50,00
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)
SP-22
500,00
zapiętki
Koła tylne - opcje
2.900,00
ciąg jednostronny dla kół standardowych;  ogumienie pełne 24x1 3/8";  ciągi aluminiowe, odległość od koła 15mm; opcja ciągów jednostronnych niedostępna w wersji wózka z hamulcami bębnowymi
871
prawy
lewy
Tapicerka
-
tapicerka kompletna standardowa, kodura - czarna
235
500,00
tapicerka kompletna (siedzisko i oparcie pleców) z eko- skóry, czarna
SD/OR-3
350,00
tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; kodura
OR-4
granatowa
czerwona
czarna
400,00
tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; oddychająca
OR-1
granatowa
czerwona
czarna
wersja 08.2022
350,00
osłony na szprychy, przeźroczyste
OS-1
250,00
nakładka na ciągi, gumowa; czarna (para)
OC-2
Elementy stabilizacji
600,00/szt.
peloty piersiowe, odchylane
OD-5
prawa
lewa
250,00
kamizelka stabilizująca
OD-6
150,00
pas stabilizujący, piersiowy o długości:
OD-8
110cm
140cm
60cm
80cm
550,00
zagłówek montowany na rączkach oparcia; regulacja na wysokość, głębokość; składany z wózkiem
OD-12
300,00
przedłużenie oparcia pleców o 25cm
OD-259
-
kółka przednie 7" (180x50); ogumienie pełne - szare
161
-
koła tylne 24x1 3/8"; na szybkozłączkach; ogumienie pełne; ciągi aluminiowe, srebrne; odległość ciągu 15mm
651/902
1060267
500,00
hamulce bębnowe dla opiekuna
706
BUDGET
Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcjebez 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.
100,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową
OD-9
Dodatki
150,00
torba jednokomorowa
962
50,00
rzep blokady złożonego wózka
DW-3
50,00
uchwyt na kulę 
1063168
350,00
śpiwór dla wzrostu 160-185cm
DW-5
300,00
deska do przesiadania
936
600,00
stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki
930
150,00
ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową
DW-10
200,00
torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią
DW-11
50,00
kółko podporowe, sztuka
1059824
350,00
plecak wielokomorowy
261519300
150,00
pas bezpieczeństwa z zapięciem samochodowym
833
lewe
prawe
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