Aquatec

®

Wózki prysznicowe

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip
XL, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip
Seria wózków prysznicowych Aquatec Ocean oferuje odpowiedni model
spełniający wszystkie wymagania
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Aquatec

®

Stabilna rama ze stali nierdzewnej
Indywidualnie regulowana wysokość siedziska:
narzędzia nie są konieczne
■ Regulowane, łatwo zmywalne oparcie
z klamrami na szybkozłączch, które można idealnie
dopasować do użytkownika
■ Niezajmujący dużo miejsca uchwyt
do kierowania wózkiem w celu umożliwienia
optymalnego ustawienia go nad toaletą
■ Ergonomiczne, odchylane podłokietniki; można
je regulować na dwóch różnych poziomach
wysokości
■ Regulowane, odchylane i zdejmowane podnóżki
w celu łatwego transferu użytkownika
■ Płyty podnóżka składane, z chropowatą
powierzchnią, posiadają pasy na pięty
zapewniające bezpieczną/stabilną pozycję

■

■

Aquatec Ocean

Wózki prysznicowe

Aquatec Ocean iest dostępny, co następuje:
W wersji standardowej z kółkami
Model z napędem manualnym ,z 4 kołami
24 “, z osiami na szybkozłączkach
■ Wersja XL (ładowność 180kg oraz więcej
miejsca między podłokietnikami), z kołami
■ Wszystkie modele można doposażyć w koła
24 “i / lub w koła z modelu XL

■

■

Opcje i właściwości

Koła w Ocean 24 “
Model z napędem manualnym,
z kołami z 24’’, osiami
na szybkozłączkach i czterema kółkami.

Indywidualnie regulowana
wysokość siedziska: bez użycia
narzędzi.

Ocean XL
Więcej przestrzeni między
podłokietnikami o udźwigu do 180 kg.

Łatwy demontaż do użytku
mobilnego, np. w podróży.

Stabilna rama ze stali nierdzewnej.

Aquatec

®

Aquatec Ocean Vip

Wózki prysznicowe

■

Ocean Viip jest dostępny, co następuje:

■

Stabilnarama ze stali nierdzewnej.
Pochylenie siedziska można regulować
indywidualnie (kąt nachylenia 0 ° - 35 °)
■ Sprężynagazowa ze stali nierdzewnej
■ Niezwykłastabilność nawet przy
maksymalnym kącie nachylenia
■ Wysokośćsiedziska regulowana
w 3 krokach, bez użycia narzędzi
■ Bardzo wygodne, ergonomicznie
wyprofilowane siedzisko
■ Wózek łatwy do czyszczenia
z możliwościąregulacji wysokości oparcia
za pomocą klamry na szybkozłączach
niezwykle łatwo dopasowuje się
do użytkownika

■

W wersji standardowej z kołami

W wersji standardowej z kołami i uchwytem
do sedesu and
■ W wersji standardowej z kołami, uchzytem
na sedes i miękkim siedziskiem
■ W wersji XL
(więcej przestrzeni między
podłokietnikami) z kołami
■ W wersji Ocean Vip można zastosować w
podłokietniki z XL
■

Opcje i właściwości

Pochylenie siedziska
Kąt nachylenia 0 ° - 35 °.

Zagłówek
W komplecie zagłówki
z regulacją wysokości
i głębokości.

Regulowana wysokość siedziska
Regulacja w 3 krokach, bez użycia narzędzi.

Blokada kierunkowa
Łatwe w obsłudze hamulce na 3
kółkach, 1 kółko z blokadą kierunkową
ułatwiającą pchanie wózka wdłuż po
prostych powierzchniach.

Aquatec

®

Pochylenie siedziska regulowane indywidualnie
(kąt nachylenia 0 ° - 35 °)
■ Dwie dodatkowe sprężyny gazowe ze stali
nierdzewnej obniżające oparcie (kąt nachylenia
10 ° - 50 °)
■ Druga dźwignia z blokadą bezpieczeństwa do
obniżania oparcia
■ Szczególnie stabilny nawet przy maksymalnym
kącie nachylenia, w zestawie z antytiperami
■ Regulowane oparcie z możliwością regulacji,
łatwe do czyszczenia, posiada z klamry na
szybkozłączkach - można dostosować do
użytkownika
■

Aquatec Ocean Dual-Vip

Wózki prysznicowe

Ocean Dual Vip jest dostępny, co następuje:
Wersjastandardowa z kółkami
The Ocean Vip można doposażyć w
rozkładane oparcia dla modelu Ocean Dual
Vip i antytipery
■ Ocean Dual Vip można doposażyć w
podłokietniki XL

■

■

Opcje i właściwości

Powierzchnia siedziska 0°, oparcie 25°

Posiada antytipery

Pełny zakres nachylenia siedziska 35°,
oparcie 50°

Aquatec

®

Wysokość siedziska regulowana elektrycznie,
bardzo płynni między 50 a 105 cm
■ Siedzisko można przechylić elektrycznie do
przodu i do tyłu (kąt nachylenia -5 ° do 35°)
■ Szczególnie stabilny nawet przy
maksymalnym kącie pochyleniai maksymalnej
wysokości siedzenia
■ Wyraźna dźwignia manualna do prostej
regulacji wysokości siedziska i nachylenia siedziska
(tylko 4 przyciski)
■ Zamknięte podzespoły elektroniczne: idealne
rozwiaznie jeśli chodzi o użytkowanie pod
prysznicem
■ Można czyścić w automatycznych pralniach
w temperaturze do 85 ° C!
■

Aquatec Ocean E-Vip

Wózki prysznicowe

■

Wyjmowany akumulator można łatwo
naładować

Ocean E-Vip jest dostępny, co następuje:
■
■

Wersja standardowa z kołami
Ocean E-Vip można doposażyć w
podłokietniki XL

Opcje i właściwości

Maksymalny kąt pochylenia i
maksymalna wysokość siedziska

Wyjmowanyy akumulator

Przejrzysty panel sterowania manualnego

Miękkie siedzisko
Z małym, owalnym otworem. .
16342 dla wszystkich modeli z serii
Ocean

Osłona przed wodą
Na zatrzask,do miękkiego siedziska z
wycięciem w kształcie klucza.
16511 dla wszystkich modeli z
serii Ocean.

Akcesoria Aquatec Ocean

Miękkie siedzisko
Z wycięciem w kształcie klucza
16341
dla Ocean / Ocean XL /
Ocean E-Vip 1470075
dla Ocean Vip / Ocean
Vip XL / Ocean Dual Vip

Miękka
wkładka
do
siedzenia
Do miękkiego siedzenia z wycięciem
w kształcie klucza.
16343 dla wszystkich modeli z serii
Ocean

Aquatec

®

Wózki prysznicowe

Akcesoria Aquatec Ocean

Uniwersalne, miękkie siedzisko
Zamknięta powierzchnia siedziska
1526032 dla wszystkich modeli z serii
Ocean

Ergonomiczne specjalne
miękkie siedzisko
Wyjątkowo miękka, teksturowana
powierzchnia 531259 miękka dla
Ocean, Ocean XL, Ocean Vip,
Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip

Drążek bezpieczeństwa
Dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Powierzchnia z miękkim obiciem. Łatwy
w montażu.
10167-10 dla wszystkich modeli z
serii Ocean . Długość: 54 cm
1470078 XL drążek bezpieczeństwa
dla wszystkich modeli z wersji XL
Ocean. Długość: 62 cm

Blokada podłokietnika
Do zablokowania podłokietnika
.1470077 dla wszystkich modeli
z serii Ocean

Podkładka pod kończynę po
amputacji (pokazane dla
Ocean)
Wyściełana, z regulacją wysokości
i kąta.
16616
dla Ocean / Ocean XL
(lewa lub prawa)
1470083 lewa dla Ocean
Vip,
Ocean Vip XL, Ocean
Dual Vip i Ocean EVip
1470827 prawa dla Ocean
Vip,
Ocean Vip XL, Ocean
Dual Vip i Ocean E-Vip

Szersze podłokietniki XL
Zwiększa odległość między podłokietnikami o 4 cm z każdej strony. Zestaw
Retrofit do Ocean Vip, Ocean Dual
Vip and Ocean E-Vip 1470086
Szersze podłokietniki XL (para)

Podkładka pod łydkę
(pokazane dla Ocean)
Wyściełana, z regulacją wysokości
i kąta.
16615
dla Ocean / Ocean
XL ((lewa lub prawa)
1470084 lewa dla Ocean Vip,
Ocean Vip XL, Ocean
Dual Vip i Ocean EVip
1470828 prawa dla Ocean Vip,
Ocean Vip XL, Ocean
Dual Vip i Ocean EVip

Sedes
With handle and cover.
10230 dla wszystkich modeli z serii
Ocean. Długość: 46 cm
Uchwyt do sedesu (nie
pokazano)
16335 dla Ocean / Ocean XL
1470076 dla OceanVip /
Ocean Vip XL / Ocean Dual
Vip
1471233 dla Ocean E-Vip

Pasy bezpieczeństwa
Do bezpiecznego pozycjonowania.
Indywidualnie regulowany, o dużej
ładowności, łatwy w montażu.
Łatwy do czyszczenia. Dla wszystkich
modeli z serii 470081 Pas na klatkę
piersiową, szary
1470082 Pas biodrowy, szary

Koła 24 “(zestaw)
Zawiera hamulce i demontowane osie.
16379 dla Ocean / Ocean XL

Zagłówek/Podpórka pod szyję
(podpórka pod szyję pokazana)
1531465 Zagłówek dla Ocean
VIP, Ocean Vip XL,
Ocean Dual Vip and
Ocean E-Vip
1531608 podpórka pod szyję da
Ocean VIP, Ocean Vip XL,
Ocean Dual Vip
i Ocean E-Vip

Aquatec

®

Wózki prysznicowe

Dane techniczne
Aquatec Ocean

Numery zamówień
Wózek prysznicowy z kołami

7.10.900

Aquatec Ocean 24” wheels Aquatec Ocean XL
7.13.900
7.12.900

Wózek prysznicowy z kołami 24”

Wymiary
Szerokość siedziska
Głęokokość siedziska
45 cm (B)
Szerokość całkowita
Głębokosć całkowita
Wysokość całkowta
Głębokość bez podnóżków
Głębokość płyty podnóżka
Wysokość do podłokietników
Wysokość, od podnózków do siedziska
Wysokość, od podłoża do dolnej krawędzi
siedziska: z uchwytem sedesu/ bez
uchwytu sedesu
Wysokość, od siedziska do podłokietników
Szerokość pomiędzy podłokietnikami
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska
Głębokosć, wycięcie w płycie siedziska
Regulacja wysokości z podziałką
Ø Koła
Ø Koła napędowe
Szerokość pomiędzy kołami 24”

48 cm (A)
45 cm (B)
47.5 - 60 cm (C)
56 cm (D)
90 cm (E)
94 – 107 cm (F)
70 cm (G)
15.5 cm (H)
68 – 85 cm (I)
25.5 – 49.5 cm (J)

48 cm (A)
45 cm (B)
47.5 - 60 cm (C)
67.5 cm (D)
106 cm (E)
94 – 107 cm (F)
85.5 cm (G)
15.5 cm (H)
68 – 85 cm (I)
25.5 – 49.5 cm (J)

48 cm (A)
45 cm (B)
47.5 - 60 cm (C)
64 cm (D)
90 cm (E)
94 – 107 cm (F)
70 cm (G)
15.5 cm (H)
68 – 85 cm (I)
25.5 – 49.5 cm (J)

39 - 52 cm (K)
41 - 54 cm (K)
21 / 25 cm (L)
46 cm (M)
20.5 cm
32 cm
2.5 cm
5" (127 mm)
–
–

39 - 52 cm (K)
41 - 54 cm (K)
21 / 25 cm (L)
46 cm (M)
20.5 cm
32 cm
2.5 cm
5" (127 mm)
24” (610 mm)
54 cm (N)

39 - 52 cm (K)
41 - 54 cm (K)
21 / 25 cm (L)
54 cm (M)
20.5 cm
32 cm
2.5 cm
5" (127 mm)
–
–

14.5 kg
150 kg
Biały

19.5 kg
150 kg
Biały

14.5 kg
180 kg
Biały

Więcej informacji
Waga
Ładowność
Kolor

Pasy na pięty wchodzą w zakres dostawy., natomiast uchwyt na sedes i sam sedes nie.

Ocean z kołami

Ocean XL

Ocean z kołami 24”
M

B

L
F
C

J

I

K

G

H
H

G
E

A
D

H

G
E

N
D

E

A
D

Aquatec
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Wózki prysznicowe

Dane techniczne
Aquatec Ocean Dual Vip z odchy- Aquatec Ocean E-Vip
Aquatec Ocean Vip
Aquatec Ocean Vip XL
lanym do pozycji półleżacej opar
z odchylanym oparciem
z odchylanym oparciem
ciem
1470000
1470788
1471208
1470829

Numery zamówień
Wózek prysznicowy z kołami

1470712

Wózek prysznicowy z kołami i
uchwytem na toaletę
Wózek prysznicowy z kołami i
uchwytem na sedes i miekkim
siedziskiem

1470713

Wymiary
Szerokość siedziska
Głębokość siedziska
Wysokość siedziska
Szerokośc całkowita
Głębokość całkowita
Wysokośc całkowita bez
regilowanego zagłówka
Głębokość bez podnózków
Głębokość płyty podnózka
Wysokość do podłokietników
Wysokość, od podnózków do siedziska
Wysokość, od podłoża do dolnej
krawędzi siedziska: z uchwytem sedesu/
bez uchwytu sedesu
Wysokość, od siedziska do podłokietników
Szerokość pomiędzy podłokietnikami
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska
Głębokość, wycięcie w płycie siedziska
Kąt przechyłu siedziska
Kąt przechyłu oparcia
Regulacja wysokości z podziałką
Ø Koła

50 cm (A)
45 cm (B)
51 - 61 cm (C)
59.5 cm (D)
106 cm (E)
108.5 – 118.5 cm (F)

50 cm (A)
45 cm (B)
51 - 61 cm (C)
62.5 cm (D)
106 cm (E)
108.5 – 118.5 cm (F)

50 cm (A)
45 cm (B)
51 - 61 cm (C)
62.5 cm (D)
106 cm (E)
108.5 – 118.5 cm (F)

48 cm (A)
45 cm (B)
50 - 105 cm (C)
73 cm (D)
101 cm (E)
107 – 162 cm (F)

84.5 cm (G)
16 cm (H)
72 – 86 cm (I)
34.5 – 46.5 cm (J)

84.5 cm (G)
16 cm (H)
72 – 86 cm (I)
34.5 – 46.5 cm (J)

84.5 cm (G)
16 cm (H)
72 – 86 cm (I)
34.5 – 46.5 cm (J)

101 cm (G)
15.5 cm (H)
73 – 132 cm (I)
34.5 – 46.5 cm (J)

42 - 52 cm (K)
44 - 54 cm (K)
21.5 / 24.5 cm (L)
47.5 cm (M)
20.5 cm
32 cm
0° - 35°
–
5 cm
5" (127 mm)

42 - 52 cm (K)
44 - 54 cm (K)
21.5 / 24.5 cm (L)
55.5 cm (M)
20.5 cm
32 cm
0° - 35°
–
5 cm
5" (127 mm)

42 - 52 cm (K)
44 - 54 cm (K)
21.5 / 24.5 cm (L)
47.5 cm (M)
20.5 cm
32 cm
0° - 35°
10° - 50°
5 cm
5" (127 mm)

42 - 97 cm (K)
46.5 – 101.5 cm (K)
23 - 27 cm (L)
47 cm (M)
20.5 cm
32 cm
–
–
bezstopniowa
5" (127 mm)

23.5 kg
150 kg
Biały

28.3 kg
150 kg
Biały

39 kg
150 kg
Biały

Więcej informacji
Waga
Ładowność
Kolor

23.5 kg
150 kg
Biały

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

Ocean E-Vip

L

I

J

K
G
E

M

L

F

H

B

M

B

C

1522373

A
D

C

F
I

J

K
H

A
E

D

Aquatec

®

Stabilna, odporna na korozję aluminiowa
rama
■ Łatwy w obsłudze mechanizm składania
umożliwia oszczędność miejsca i ułatwia
transport
■ Zmienne, wyściełane siedzisko z wycięciem
może być używane w czterech orientacjach
i tym samym ułatwia wykonanie czynności
związanych z higieną osobistą
■ Odchylane podłokietniki i regulowane
na wysokość, odchylane i odpinane podnóżki
w celu prostego przenoszenia użytkownika
■ Podwójna blokada na wszystkich 4 kółkach
zapewnia niezawodne zatrzymywanie
i unieruchomienie
■ Miękkie oparcie z szybko schnącego materiału.
■ Bardzo dobre pozycjonowanie nad toaletą
■

Invacare® H263 / H273 Lima

Wózki prysznicowe

Lima jest dostępny, co następuje::
W wersji standardowej z kołami
W wersji z napędem manualnym z kołami 24”
■W obu modelach:: uchwyt na sedes,
sedes,
wyściełane siedzisko i pas biodrowy wchodzą w
zakres dostawy

■
■

Opcje i właściwości

H273 / Lima z kołami 24”

Różnorodność w ustawieniu siedziska
posiadającego wycięcie jak w sedesie

Składany

Wyposażony w pas biodrowy

Aquatec

®

Wózki prysznicowe

Dane techniczne
Invacare H263 Lima

Numery zamówień

®

1525732

Wózek prysnicowy z kołami

1525733

Wózek pryszncowy z kołami 22”

Wymiary
Szerokość siedziska (A)
Głębokość siedziska (B)
Wysokość siedziska (C)
Waga całkowita (D)
Głębokość całkowita (E)
Wysokość całkowita (F)
Szerokość całkowita po złożeniu
Głębokość całkowita po żlożeniu
Wysokość całkowita po złożeniu
Głębokość bez podnóżków
Głębokośc płyty podnóżka (H)
Wysokość do podłokietników
Wysokość, od podnóżków do siedziska
Wysokość, od podłoża do dolnej krawędzi
siedziska: z uchwytem sedesu/ bez uchwytu
sedesu
Wysokość, od siedziska do podlokietnika
Szerokość pomiędzy podłokietnikami
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska
Głębokość, wycięcie w płycie siedziska
Ø Koła
Ø Koła napędowe
Szerokość między kołami 24 “

46 cm
46 cm
58 cm
57 cm
105 cm
100 cm
22.5 cm
105 cm
100 cm
76 cm
16.5 cm
78 cm
32.5 – 46 cm

46 cm
46 cm
58 cm
68 cm
112 cm
100 cm
33.5 cm
112 cm
100 cm
76 cm
16.5 cm
78 cm
32.5 – 46 cm

34 cm
53.5 cm
21 cm
47.5 cm
19 cm
36 cm
5” (127 mm)
–
–

34 cm
53.5 cm
21 cm
47.5 cm
19 cm
36 cm
5” (127 mm)
24” (610 mm)
55 cm

14.0 kg
135 kg
Gramat-biały

18.5 kg
135 kg
Granat-biały

Więcej informacji
Waga
Ładowność
Kolor

Invacare H263 Lima
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Invacare H273 Lima
24” wheels

A
D
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