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Modelo standard

HR24160000- Nurmi Neo, tamanho 1 829.-

HR24260000- Nurmi Neo, tamanho 2 864.-

HR24360000- Nurmi Neo, tamanho 3 888.-

Acessórios chassis

HR24x67300- Anti-volteio, unidade 51.-
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Arco dianteiro

HR24x61900 Sem arco dianteiro –

HR24x61600 Arco dianteiro standard –

HR24x61700 Arco dianteiro com punhos universais 
(redução de largura de 14 cm, ajuste contínuo) 183.-

HR24x61800 Arco dianteiro extra alto, com apoio de braço 386.-

Cor do chassis

021 Verde maçã –

020 Azul saturno metalizado –

037 Rosa RAL 4010 –

  Orçamento   Pedido

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas Nome

..........................................................
Data                Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais
de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los 
com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de 
manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e con�rma ter lido, compreendido 
e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedi -
do, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprova -
ção em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modi�ca -
ções ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

Nurmi Neo
Andarilho posterior
Referência: HR2426=0000_K

Equipamento de série
•  Arco dianteiro regulável em altura  

e profundidade 
•  Rodas dianteiras giratórias
•  Pneus anti-avarias 
•  Dobrável
•  Rodas traseiras com bloqueio de retrocesso 

(possibilidade de desativação)

PVP recomendado, válido de  01/01/2023 a 
31/12/2023,  IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––
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Travão / bloqueio

HR24x68100 Travão de condução e bloqueio no arco dianteiro standard 289.-

HR24167200 Travão de fricção, completo 47.-

Outros acessórios

HR24x67500- Assento 257.-

HR24x67599 Assento suspenso 121.-

HR24168400 Placa combinada para glúteos e pélvis, regulável em 3 dimensões 471.-

HR24168300 Placa para glúteos, regulável em 3 dimensões 241.-

HR24167100 Bloqueio das rodas dianteiras, par 103.-

HR24168200 Cesta porta-objetos, preta, pequena 92.-


