Imi i nazwisko osoby prowadz cej klienta:
kontaktowy:

Tel.



Data i miejsce:

POFAM – JEDNO
Sp. z o. o. 60573 Pozna , ul. Lindego 6
tel.
Karta zamówienia WÓZEK UNITY SET
61 841 13 40, fax. 61 847 06 19
www.pofam-jednosc.pl
email: jednosc@pofam.poznan.pl
Piecz tka SSZM
Imi i nazwisko / adres / telefon klienta lub opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

Wiek u ytkownika (obowi zkowo)

Rozmiary wózka



Typ ramy 2



Typ ramy 3



Typ ramy 4



Typ ramy 5



Gł boko

siedziska

Wysoko oparcia
Wysoko tylna siedziska
Wysoko przednia siedziska
Wysoko podnó ka /
Długo podudzia

Wzrost u ytkownika
(obowi zkowo)



Typ ramy 1

Typ ramy 6
Szeroko siedziska

Waga u ytkownika (obowi zkowo)



Rodzaj schorzenia:

Wersja podstawowa 1A - długo całkowita ramy: 68 cm (przeznaczenie: paraplegia, niskie
uszkodzenie przy dobrej stabilizacji, amputacje ko czyn dolnych)

Wersja podstawowa krótsza tyłem 1B - długo całkowita ramy: 63 cm (przeznaczenie:
wszystkie urazy dla osób niskich i młodzie y)

Wersja podstawowa dłu sza przodem 1C - długo całkowita ramy: 73 cm (przeznaczenie:
tetraplegia - słaba stabilizacja pacjenta)

Wersja wysoka podstawowa 2A - długo całkowita ramy: 68 cm (przeznaczenie: paraplegia,
dla wysokich pacjentów 185 - 200 cm)

Wersja wysoka krótsza tyłem 2B - długo całkowita ramy: 63 cm (przeznaczenie: wszystkie
urazy dla osób niskich i młodzie y)

Wersja wysoka dłu sza przodem 2C - długo całkowita ramy: 73 cm (przeznaczenie:
tetraplegia, słaba stabilizacja pacjenta
28 cm
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32 cm
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40 cm
45 cm

Cena zł brutto
3750
3750
3750
3750
3750
3750

100



ISTNIEJE MO LIWO DOBORU INDYWIDUALNYCH PARAMETRÓW WSZYSTKICH TYPÓW RAMY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
POZOSTAŁE PARAMETRY I OPCJE
Kolor ramy
Biały RAL 9016 mat

Boczki

Podnó ek

Kółka przednie

Koła tylne

Ci gi

Rodzaj koła tylnego

Materiał tapicerki
Poduszka siedziska

Inne opcje

Perłowy niebieski RAL 5026
Limon transparent
Niebieski transparent
Czarny RAL 9005 transparent
Bordo RAL 3005
Czarny RAL 9005 mat
Czerwony transparent
Chrom + lakier bezbarwny
Pomara czowy transparent
Chrom + dowolny kolor transparent
profilowane (wygi te)
carbon design
fiber carbon
barierka
płyta podnó ka
podnó ek łamany
4 calowe standardowe
4 calowe aluminiowe
5 calowe standardowe
5 calowe aluminiowe
20 calowe
22 calowe
24 calowe
aluminiowe
stalowe czarne lub chromowane
tytanowe
nakładki na ci gi
standard
spider
spinergy
nylon (Codura ®)
Premium
piankowa - standard
 elowo - piankowa Jedno
Pneumat
Roho
r czki do pchania z regulacj wysoko ci
osłona na szprychy Unity Set
osłona kolorowa

200
200
200

200
200
200
300
160
700
100
150
150
150

600
250
950
2750
500
250
850
1500
100
250
300

kółka przeciwwywrotne
hamulec sportowy zamontowany na ramie dolnej
zestaw kluczy
Koszt całkowity wózka
Sposób zapłaty

przelew

290
50
…..................... zł brutto

opisa inne opcje:

gotówka

Dane do faktury
Nazwa
Adres:
NIP:

firmy

Imi ,

/

nazwisko:

Adres do wysyłki

Oczekiwany termin wykonania
Data i podpis zamawiaj cego
Data i podpis osoby przyjmuj cej zamówienie
UWAGI: np. typ opon, dodatki w kolorze

WYPEŁNIA WYKONAWCA
Weryfikacja merytoryczna

Jacek Smoczyk

data:

podpis:

Weryfikacja cenowa

Jacek Smoczyk

data:

podpis:

Weryfikacja techniczna

Krzysztof Zakrzewski

data:

podpis:

Kompletno cz ci

Krzysztof Zakrzewski

data:

podpis:

