
Faturado a: Enviado a:
Nome: Nome:
Morada: Morada:
Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:
E-mail: E-Mail:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Folha de pedido

Nº de pedido de Sunrise

  = Standard  = Opção com custo

L = Prazo de entrega maior  = Opção sem custo

F35010000 Peso máximo utilizador: 120 kg

MEDIDAS
Largura do assento

F35030000 43 cm (ajustável até 52 cm mediante apoio de braços)

Profundidade do assento

43 cm 

ASSENTO
Almofada em espuma standard 5 cm (43 cm largura)

ENCOSTO
Encosto desmontável (não com encosto reclinável)

F35120000 Encosto reclinável (não com comando metoniano)

APOIOS DE BRAÇOS
Standard ajustáveis em largura 4,5 cm para cada lado, ajustáveis em altura e profundidade

APOIOS DE PÉS
Abatíveis, 70° 

F35130000 Elevável direito (Apoio de pés esquerdo: standard a 70º)

F35130001 Elevável esquerdo (Apoio de pés direito: standard a 70º)

PLATAFORMAS
Plataformas standard de composite (com calcanheira)

COMANDOS DE CONTROLO (Retraível em paralelo)

Comando VR2

Comando VR2 
Montagem do comando para utilizador

Comando montado em F35080000  direita F35080001  esquerda
F35110001 Comando VR2 para utilizador e acompanhante (1) (comando de acompanhante montado sempre à direita)

F35110000 Comando VR2 só para acompanhante, montado em direita (1)
F35110002 Comando VR2 só para acompanhante, montado em esquerda (1)
F35100000 Comando mentoniano (não com encosto reclinável) (com monitor Omni Plus e caixa de control Pilot)

TREPA-PASSEIOS
F35090001 Sem trepa-passeios
F35090000 Trepa-passeios

CORES DA ARMAÇÃO
F35020000 Azul 
F35020001 Vermelho
F35020002 Dourado 

RODAS
Rodas dianteiras

F35040001 Rodas dianteiras pneumáticas 8"x2"
F35040000 Rodas dianteiras maciças 8"x2"

Rodas traseiras
F35050001 Rodas traseiras pneumáticas 12"
F35050000 Rodas traseiras maciças 12"

BATERIAS
F35060002 Baterias de gel de 50 Amph
F35060000 Sem baterias

CARREGADOR
F35070000 Carregador de 8 Amph
F35070002 Sem carregador
(1) Comando para acompanhante não possível como encosto reclinável

98,55 €

P.V.P Rec: 5.063,5
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Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 
Recomendados sem IVA

150,50 €
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98,55 €
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241,96 €

2.821,71 €
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