
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 1 z 4 Ichair Mc1 Light 1.610

Zamawiający

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

Osoba dokonująca pomiaru

ICH
A

IR M
c1 (Light)

Wersja wózka (brutto detal):

1.610-01 ręczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców 14.500,00

1.610-02 ręczna regulacja kąta siedziska; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców 17.400,00

1.610-03 elektryczna regulacja kąta siedziska; ręczna regulacja kąta oparcia pleców 17.400,00

1.610-04 elektryczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców 17.900,00

-prędkość 10km/h; silniki 2 x 300W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25km

Prędkość maksymalna

117/892

-szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 38cm; szerokość między boczkami 38-50cm

Siedzisko

38

-szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczkami 43-55cm43

-szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 48cm; szerokość między boczkami 48-60cm48

-głębokość siedziska619 40cm 43cm 46cm 49cm 53cm

737

4276

Typ siedziska

-standardowa tapicerka siedziska

200,00aluminiowa płyta siedziska

Poduszka siedziska

561 -poduszka siedziska płaska, wysokość 5cm; gąbka; obszycie kodura czarna

DP-4 150,00poduszka siedziska płaska, wysokość 3cm; gąbka; obszycie kodura czarna

DP-7 poduszka siedziska płaska, składana; obszycie kodura czarna; wysokość: 3cm 5cm 150,00

SD-4 obszycie poduszki kod 561; DP-4 lub DP-7 kodurą w kolorze: czerwonym granatowym 50,00

SD-1 obszycie poduszki kod 561; DP-4 lub DP-7 dzianiną 
oddychającą w kolorze:

czerwonym granatowym 100,00czarnym
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DP-5 250,00poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 
5cm; obszycie dzianiną dystansową w kolorze:

granatowymczerwonymczarnym
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Poduszka siedziska

562/4860 poduszka siedziska SOLERO, obszycie tapicerką wodoszczelną, szara; aluminiowa płyta siedziska 450,00

562/SD-4 poduszka siedziska SOLERO, obszycie kodurą; aluminiowa płyta siedziska 500,00

562/SD-1 poduszka siedziska SOLERO, obszycie dzianiną dystansową; aluminiowa płyta siedziska 500,00

948/237 poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie tkaniną tekstylną, czarną; aluminiowa płyta siedziska 1.300,00

948/SD-1
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie dzianiną 
dystansową (oddychającą); aluminiowa płyta siedziska 
kolor tapicerki:

1.400,00czerwony czarny granatowy

tapicerka dwukolorowa

poduszka siedziska Netti UNO w tapicerce: Easy Care (wodoszczelna) 3D - oddychająca 600,00

poduszka siedziska Netti SIT w tapicerce: Easy Care (wodoszczelna) 3D - oddychająca 750,00

poduszka siedziska Netti SIT °C: specjalna tapicerka utrzymująca optymalna temperaturę ciała 850,00

przy poduszkach siedziska NETTI - dopytaj o dostępne wymiary poduszek, w celu optymalnego dopasowania poduszki do wymiarów siedziska 
poduszki SOLERO, ErgoSeat oraz Netti - w cenie zawarta jest cena aluminiowej płyty siedziska przy w/w poduszkach wydłużone termin realizacji 

zamówienia

Siedzisko - opcje dodatkowe

DK-1 pasy odwodzące nogi 200,00

DK-2 klin krokowy miękki, przyszyty do poduszki siedziska; tylko 
z poduszką siedziska płaską; grubość poduszki: 

1cm 3cm 5cm 400,00

590 klin krokowy twardy, z regulacją położenia; montowany do płyty siedziska;  
tylko z aluminiową płytą siedziska, kod 4276 750,00

Oparcie pleców

575/736 oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców kodura- czarna -

575/OR-4 oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców kodura 100,00granatowymczerwonym

575/OR-1 oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców dzianina 
dystansowa (oddychająca), w kolorze:

granatowymczerwonym

czarnym
150,00

680/4860 poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec wodoszczelny- szary; podstawa poduszki z tworzywa 700,00

680/OR-4 poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec z kodury; podstawa poduszki z tworzywa 700,00

680/OR-1 poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec z dzianiny dystansowej; podstawa poduszki z tworzywa 700,00

949/237 poduszka oparcia pleców ErgoSeat, pokrowiec z tkaniny tekstylnej, czarny; podstawa poduszki z tworzywa 1.200,00

949/OR-1 poduszka oparcia pleców ErgoSeat, pokrowiec z 
dzianiny dystansowej; podstawa poduszki z tworzywa 1.300,00

czarnym czerwonym granatowym

tapicerka dwukolorowa

poduszka oparcia pleców Netti UNO;  
głębokość stabilizacji bocznej 10cm

400,003D - oddychającaEasy Care (wodoszczelna)

poduszka oparcia pleców Netti SMART;  
głębokość stabilizacji bocznej 12cm

600,003D - oddychającaEasy Care (wodoszczelna)

poduszka oparcia pleców Netti STABIL;  
głębokość stabilizacji bocznej 17cm

600,003D - oddychającaEasy Care (wodoszczelna)

poduszka oparcia pleców Netti Super STABIL;  
głębokość stabilizacji bocznej 17cm wzmocniona

650,003D - oddychającaEasy Care (wodoszczelna)
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przy poduszkach oparcia pleców NETTI - dopytaj o dostępne wymiary poduszek 

Poduszka oparcia pleców SOLERO tylko dla szerokość siedziska 43 i 48 cm

ICH
A

IR M
c1 (Light)

Poduszka siedziska SOLERO dla szerokości siedziska 43 i 48 cm
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Elementy stabilizacji

OD-5 pelota piersiowa stabilizująca lewa prawa 600,00/szt.

OD-6 kamizelka piersiowa, stabilizująca plecy 300,00

OD-7 pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554) 200,00

OD-7 pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220) 350,00

OD-8 pas piersiowy, stabilizujący plecy; długość: 150,0080cm 110cm 120cm 140cm

OD-9 pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową 50,00

833 pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218) 150,00

Elementy stabilizacji - zagłówki

913 zagłówek MEYRA, mały; montowany na sztandze oparcia pleców 550,00

4553 zagłówek MEYRA, duży; montowany na sztandze oparcia pleców 650,00

NETTI: zagłówek głęboki, typ A 650,00

NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę 750,00

NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B 650,00

NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ c 650,00

NETTI: zagłówek trapezowy; typ D 650,00

NETTI: zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi, typ E 800,00

tapicerka zagłówka NETTI: tapicerka EasyCare (wodoszczelna) 3D - oddychająca

Boczki

106 boczek wyjmowany, możliwość montażu całego boczka przód tył; 
regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik płaski

-

Podnóżki

93 podnóżki standardowe: zdejmowane i odchylane -

92 podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; zdejmowane i odchylane 600,00

Stopień podnóżka; długość podudzia 28 - 43cm

798 stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość stopnia podnóżka 15cm; 
regulacja kąta

-

54 stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy, w kolorze czarnym 
głębokość stopnia podnóżka 15cm; regulacja kąta oraz głębokości

850,00

długość podudzia
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822 paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) 50,00

163/146 kółka przednie 9" (230x70mm); pompowane; przednia wysokość siedziska (cm): -

Ogumienie

44 5148

460/846 koła tylne napędowe 14" (356x75mm); pompowane -

908 ogumienie w kolorze czarnym -

NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM 2.000,00

ICH
A

IR M
c1 (Light)
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Elektronika

932 pełne oświetlenie drogowe LED wraz z kierunkowskazami -

4696/731 akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h); ładowarka 5A -

408 elektronika VR2 -60- sterowanie lewa ręka 74- sterowanie prawa ręka

4860 uchwyt joysticka z regulacją długości i wysokości, odchylany na bok (pantograf) -

uchwyt joysticka dla opiekuna montowany na rurce oparcie pleców;  
nie łączyć z oparciem pleców SOLERO i ErgoSeat; nie zalecany przy poduszkach oparcia NETTI

150,00

851 uchwyt joysticka dla opiekuna mocowany na sztandze oparcia pleców 700,00

4874 osłona joysticka przed uderzeniem 300,00

Kolor ramy

207 czarny mat -

Dodatki

970 uchwyt na kule (2 szt.) montowany po zewnętrznej stronie boczka; kule w pozycji poziomej 400,00

994 bagażnik rurkowy 250,00

782 uchwyt na telefon 200,00

927 lusterko; strona bez joysticka 300,00

906 lusterko; strona z joystickiem 300,00

DW-5 śpiwór uniwersalny 400,00

DW-6 deska do przesiadania się 350,00

DW-7 stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki; tylko z kodem 106 600,00

OD-11 kieszeń na drobiazgi mocowana z przodu to tapicerki siedziska 150,00

OD-12 ocieplacz na nogi z wierzchnią warstwą przeciwdeszczową 150,00

Uwagi odnośnie 
realizacji  
zamówienia  
wózka

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez 
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.
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
1 z 4
Ichair Mc1 Light
1.610
ICHAIR Mc1 (Light)
Wersja wózka (brutto detal):
ręczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców
14.500,00
ręczna regulacja kąta siedziska; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców
17.400,00
elektryczna regulacja kąta siedziska; ręczna regulacja kąta oparcia pleców
17.400,00
elektryczna regulacja kąta siedziska i kąta oparcia pleców
17.900,00
-
prędkość 10km/h; silniki 2 x 300W; waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25km
Prędkość maksymalna
-
szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 38cm; szerokość między boczkami 38-50cm
Siedzisko
-
szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 43cm; szerokość między boczkami 43-55cm
-
szerokość siedziska (szerokość tapicerki) 48cm; szerokość między boczkami 48-60cm
-
głębokość siedziska
619
40cm
43cm
46cm
49cm
53cm
Typ siedziska
-
standardowa tapicerka siedziska
200,00
aluminiowa płyta siedziska
Poduszka siedziska
-
poduszka siedziska płaska, wysokość 5cm; gąbka; obszycie kodura czarna
150,00
poduszka siedziska płaska, wysokość 3cm; gąbka; obszycie kodura czarna
poduszka siedziska płaska, składana; obszycie kodura czarna; wysokość: 
150,00
obszycie poduszki kod 561; DP-4 lub DP-7 kodurą w kolorze:
50,00
obszycie poduszki kod 561; DP-4 lub DP-7 dzianiną oddychającą w kolorze:
100,00
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250,00
poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm; obszycie dzianiną dystansową w kolorze:
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Ichair Mc1 Light
1.610
Poduszka siedziska
poduszka siedziska SOLERO, obszycie tapicerką wodoszczelną, szara; aluminiowa płyta siedziska
450,00
poduszka siedziska SOLERO, obszycie kodurą; aluminiowa płyta siedziska
500,00
poduszka siedziska SOLERO, obszycie dzianiną dystansową; aluminiowa płyta siedziska
500,00
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie tkaniną tekstylną, czarną; aluminiowa płyta siedziska
1.300,00
poduszka siedziska ErgoSeat, obszycie dzianiną dystansową (oddychającą); aluminiowa płyta siedziska
kolor tapicerki:
1.400,00
poduszka siedziska Netti UNO w tapicerce:
600,00
poduszka siedziska Netti SIT w tapicerce:
750,00
poduszka siedziska Netti SIT °C: specjalna tapicerka utrzymująca optymalna temperaturę ciała
850,00
przy poduszkach siedziska NETTI - dopytaj o dostępne wymiary poduszek, w celu optymalnego dopasowania poduszki do wymiarów siedziska
poduszki SOLERO, ErgoSeat oraz Netti - w cenie zawarta jest cena aluminiowej płyty siedziska przy w/w poduszkach wydłużone termin realizacji zamówienia
Siedzisko - opcje dodatkowe
pasy odwodzące nogi
200,00
klin krokowy miękki, przyszyty do poduszki siedziska; tylko z poduszką siedziska płaską; grubość poduszki: 
400,00
klin krokowy twardy, z regulacją położenia; montowany do płyty siedziska; 
tylko z aluminiową płytą siedziska, kod 4276
750,00
Oparcie pleców
oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców kodura- czarna
-
oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców kodura
100,00
oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka pleców dzianina dystansowa (oddychająca), w kolorze:
150,00
poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec wodoszczelny- szary; podstawa poduszki z tworzywa
700,00
poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec z kodury; podstawa poduszki z tworzywa
700,00
poduszka oparcia pleców SOLERO, pokrowiec z dzianiny dystansowej; podstawa poduszki z tworzywa
700,00
poduszka oparcia pleców ErgoSeat, pokrowiec z tkaniny tekstylnej, czarny; podstawa poduszki z tworzywa
1.200,00
poduszka oparcia pleców ErgoSeat, pokrowiec z dzianiny dystansowej; podstawa poduszki z tworzywa
1.300,00
poduszka oparcia pleców Netti UNO; 
głębokość stabilizacji bocznej 10cm
400,00
poduszka oparcia pleców Netti SMART; 
głębokość stabilizacji bocznej 12cm
600,00
poduszka oparcia pleców Netti STABIL; 
głębokość stabilizacji bocznej 17cm
600,00
poduszka oparcia pleców Netti Super STABIL; 
głębokość stabilizacji bocznej 17cm wzmocniona
650,00
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przy poduszkach oparcia pleców NETTI - dopytaj o dostępne wymiary poduszek 
Poduszka oparcia pleców SOLERO tylko dla szerokość siedziska 43 i 48 cm
ICHAIR Mc1 (Light)
Poduszka siedziska SOLERO dla szerokości siedziska 43 i 48 cm
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Ichair Mc1 Light
1.610
Elementy stabilizacji
pelota piersiowa stabilizująca
600,00/szt.
kamizelka piersiowa, stabilizująca plecy
300,00
pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554)
200,00
pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)
350,00
pas piersiowy, stabilizujący plecy; długość: 
150,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową
50,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową (06-6218)
150,00
Elementy stabilizacji - zagłówki
zagłówek MEYRA, mały; montowany na sztandze oparcia pleców
550,00
zagłówek MEYRA, duży; montowany na sztandze oparcia pleców
650,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A
650,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę
750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B
650,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ c
650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D
650,00
NETTI: zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi, typ E
800,00
tapicerka zagłówka NETTI:
Boczki
boczek wyjmowany, możliwość montażu całego boczka przód tył;
regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik płaski
-
Podnóżki
podnóżki standardowe: zdejmowane i odchylane
-
podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; zdejmowane i odchylane
600,00
Stopień podnóżka; długość podudzia 28 - 43cm
stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość stopnia podnóżka 15cm; regulacja kąta
-
stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy, w kolorze czarnym
głębokość stopnia podnóżka 15cm; regulacja kąta oraz głębokości
850,00
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paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)
50,00
kółka przednie 9" (230x70mm); pompowane; przednia wysokość siedziska (cm):
-
Ogumienie
koła tylne napędowe 14" (356x75mm); pompowane
-
ogumienie w kolorze czarnym
-
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM
2.000,00
ICHAIR Mc1 (Light)
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Ichair Mc1 Light
1.610
Elektronika
pełne oświetlenie drogowe LED wraz z kierunkowskazami
-
akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h); ładowarka 5A
-
elektronika VR2
-
uchwyt joysticka z regulacją długości i wysokości, odchylany na bok (pantograf)
-
uchwyt joysticka dla opiekuna montowany na rurce oparcie pleców; 
nie łączyć z oparciem pleców SOLERO i ErgoSeat; nie zalecany przy poduszkach oparcia NETTI
150,00
uchwyt joysticka dla opiekuna mocowany na sztandze oparcia pleców
700,00
osłona joysticka przed uderzeniem
300,00
Kolor ramy
czarny mat
-
Dodatki
uchwyt na kule (2 szt.) montowany po zewnętrznej stronie boczka; kule w pozycji poziomej
400,00
bagażnik rurkowy
250,00
uchwyt na telefon
200,00
lusterko; strona bez joysticka
300,00
lusterko; strona z joystickiem
300,00
śpiwór uniwersalny
400,00
deska do przesiadania się
350,00
stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki; tylko z kodem 106
600,00
kieszeń na drobiazgi mocowana z przodu to tapicerki siedziska
150,00
ocieplacz na nogi z wierzchnią warstwą przeciwdeszczową
150,00
Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez 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.
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ICHAIR Mc1 (Light)
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