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ZIP
Sağlam ve Kompakt Rehab l tasyon arabası.

ZIP

Sağlam ve Kompakt Rehab l tasyon arabası.

“RENKLİ TURKUAZ HATLI”

Res mdek Konﬁgürasyon
Alüm nyumdan yapılmış sağlam ve kompakt rehab l tasyon arabası. Çevre reng : “s yah”.
güçlend r lm ş naylon kapak. Katlanab l r koltuk arkalığı ve koltuk döşemes . Döşeme reng :
“Turkuaz”. Ayaklık: Yüksekl k ayarlı, döneb l r ve açısı ayarlanab l r. Tekerlek k l d . Krom plast k
jantlarda pol üretan last kl rulman tekerlekler . Döner k l t.

ZIP

Modern. Sport f. Aşırı kompakt. Işık.

Alüminyumdan yapýlmýþ saðlam, kompakt ve haf rehabilitasyon arabasý:
*Modern ve sportif tasarým
*Kolay kullaným ve aþýrý ince katlama boyutu
*Mükemmel, bireysel hasta merkezli bakým için yenilikçi aksesuarlar
*Büyüme kapasitesi nedeniyle yüksek dayanýklýlýk
*Çerçeve, plastik ve döþeme için farklý renkler mevcuttur

Modern

Çerçeve reng : Gümüş.
Döşeme reng : S yah

Sport f

Çerçeve reng : Gümüş.
Döşeme reng : Turkuaz

Katlanab l r

Çerçeve reng : S yah.
Döşeme reng : Pembe

ZIP

ZIP arabaları da ma esnek ve şıktır.

Rehab l tasyon arabaları portat ft r. Taşıma ve st ﬂeme ç n kolay katlanab l r

Kış Isıtıcısı.

Katlanab l r Gölgel k.

Şeﬀaf Yağmurluk.

Geçici iþ hayatýnda kullanýþlýdýr.
Ebeveynler ve bakýcýlar için çocuklarý özel gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Mükemmel hareketliliðe sahip
ve baðýmsýzlýk saðlayan güvenilir bir ürün ihtiyacýný, ZIP rehabilitasyon arabasý bu gereksinimlerin tamamýný
karþýlayacaktýr. Sadece 78 cm (91 cm ZIP 2 büyüklüðünde) benzersiz küçük katlama ebadý ile ZIP rehabilitasyon
arabasý çoðu araba bagajýna sýðar ve ZIP adýnýn hakkýný verir.

ZIP

Sağlam ve Kompakt Rehab l tasyon arabası.

“RENKLİ PEMBE HATLI”

P ctured
conﬁgurat
on:
Res
mdek
Konﬁgürasyon

Alüm nyumdan yapılmış sağlam ve kompakt rehab l tasyon arabası. Çevre reng : “s yah”.
güçlend r lm ş naylon kapak. Katlanab l r koltuk arkalığı ve koltuk döşemes . Döşeme reng :
“Turkuaz”. Ayaklık: Yüksekl k ayarlı, döneb l r ve açısı ayarlanab l r. Tekerlek k l d . Krom plast k
jantlarda pol üretan last kl rulman tekerlekler . Döner k l t.

ZIP

Deðiþken kademeli ayak dayamalýðý. Ýsteðe baðlý aksesuar

Alüm nyum Ayak Dayama

Döner K l t

Mükemmel hasta merkezl bakım. Şık ve zar f çözümler

Raylı Tutucu

4 Noktalı Omuz Kemer

Kucak Kemer

Temel ekipmanlarla kullanýþlý ve konforlu yenilikçi isteðe baðlý aksesuarlar.
Yüksekl ğ ve açısı kademel olarak ayarlanab len ayak desteğ ve eşl k eden fren ZIP temel model nde.
Çeş tl soﬁst ke aksesuarlar (22 adet) Arabanızı özelleşt rme ve hasta merkezl bakım. ZIP düz hatlarını
b le tam donanımlı tutar!

ZIP

Sağlam ve Portat f rehab l tasyon arabası

Özell kler

ZIP 1

ZIP 2

Koltuk gen şl ğ

35 cm

40 cm

Koltuk der nl ğ

30 or 35 cm

35 or 40 cm

Koltuk açısı

18°

18°

Yüksekl k tme kolu

110 - 112 cm

110 - 112 cm

Yüksekl k
Uzunluk

60 cm
66 cm

68 cm

Arkalık açısı

90° - 100°

90° - 100°

Alt bacak uzunluğu

20 - 39 cm

25 - 44 cm

Ayaklık açısı

-10° to + 10°

-10° to + 10°

Ön tekerlek
arka tekerlek
Toplam gen şl k

20 cm
30 cm
59 cm

20 cm
30 cm
65 cm

Katlanmış boyutu

78 x 36 x 39 cm

91 x 44 x 40 cm

Yük kapas tes

50 kg

60 kg

Ağırlık

12,5 kg

13,5 kg

Dönüş yarıçapı

126 cm

140 cm

Koltuk Arkalığı

Tekerlek çapı

Araba v deosunu HD kal tes nde zlemek ç n. Ben tara

Güvenl k durumu: Başarıyla kontrol ed ld .
ZIP
ZIP

ZIP

Adres

HOGGI

Telefon: (+90) 386 / 272 12 24

Sağlam ve kompakt
rehab l tasyon arabası.

