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UAB „TEIDA“ 

Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas 

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583 

info@teida.lt     www.teida.lt 

 

 
Küschall CHAMPION 

 
Standartinės komplektacijos kaina 1849EUR 

 

Vežimėlio pritaikymą atliko: _____________________ 

Vežimėlis skirtas: ______________________________ 

Tel.: ________________________________________ 

Adresas: _____________________________________ 

El. paštas: ____________________________________ 

Data: ________________________________________ 

 

  - pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryžel “ arba „varnelę“ 

  - standartinėje komplektacijoje   - nemokamas pasirinkimas 
 

VARTOTOJO SVORIS:_______ kg 
 

Kodas Vežimėlio dalis  Kaina 

EUR 
DDC0031 Küschall CHAMPION  1849 

Rėmas: 
DDC0203 Aliuminio rėmas 75⁰ kampo   

DDC0212 Aliuminio rėmas 85⁰ kampo   

DDC0201 Aliuminio rėmas 75⁰ kampo, smailesne priekine dalimi  199 
DDC0243 Aliuminio rėmas 85⁰ kampo, smailesne priekine dalimi  199 
DDC0287 Titano rėmas 75⁰ kampo  675 
DDC0292 Titano rėmas 85⁰ kampo  675 
DDC0204 Anglies pluošto rėmas 85⁰ kampo  675 

Sėdynės plotis (SB): 
DDC0126 Sėdynės plotis (SB)  36cm   

DDC0128 Sėdynės plotis (SB)  38cm   

DDC0130 Sėdynės plotis (SB)  40cm   

DDC0132 Sėdynės plotis (SB)  42cm   

DDC0134 Sėdynės plotis (SB)  44cm   

DDC0136 Sėdynės plotis (SB)  46cm   

DDC0138 Sėdynės plotis (SB)  48cm   

Sėdynės gylis (ST): 
DDC0410 Sėdynės gylis (ST)  34cm   

DDC0412 Sėdynės gylis (ST)  36cm   

DDC0415 Sėdynės gylis (ST)  38cm   

DDC0417 Sėdynės gylis (ST)  40cm   
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DDC0419 Sėdynės gylis (ST)  42cm   

DDC0421 Sėdynės gylis (ST)  44cm   

DDC0424 Sėdynės gylis (ST)  46cm   

DDC0427 Sėdynės gylis (ST)  48cm   

Nugaros atramos aukštis (RH): 
DDC0550 Nugaros atramos aukštis (RH)  30cm   

DDC0503 Nugaros atramos aukštis (RH)  31,5cm   

DDC0506 Nugaros atramos aukštis (RH)  33cm   

DDC0509 Nugaros atramos aukštis (RH)  34,5cm   

DDC0512 Nugaros atramos aukštis (RH)  36cm   

DDC0514 Nugaros atramos aukštis (RH)  37,5cm   

DDC0516 Nugaros atramos aukštis (RH)  39cm   

DDC0518 Nugaros atramos aukštis (RH)  40,5cm   

DDC0520 Nugaros atramos aukštis (RH)  42cm   

DDC0522 Nugaros atramos aukštis (RH)  43,5cm   

DDC0524 Nugaros atramos aukštis (RH)  45cm   

DDC0526 Nugaros atramos aukštis (RH)  46,5cm   

Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv): 
DDC0847 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   45cm   

DDC0848 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   46cm   

DDC0849 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   47cm   

DDC0850 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   48cm   

DDC0851 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   49cm   

DDC0852 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   50cm   

DDC0853 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   51cm   

DDC0854 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   52cm   

DDC0855 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   53cm   

DDC0856 Sėdynės priekinės dalies aukštis nuo žemės (SHv)   54cm   

Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh): 
DDC0944 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  39cm   

DDC0945 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  40cm   

DDC0946 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  41cm   

DDC0947 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  42cm   

DDC0948 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  43cm   

DDC0949 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  44cm   
DDC0950 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  45cm    

DDC0951 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  46cm    

DDC0952 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  47cm   

DDC0953 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  48cm   

DDC0954 Sėdynės galinės dalies aukštis nuo žemės (SHh)  49cm   

Ilgis nuo kelio iki kulno (UL):  

 

DDC1673 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  32cm   

DDC1674 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  33cm   

DDC1675 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  34cm   

DDC1676 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  35cm   

DDC1677 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  36cm   

DDC1678 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  37cm   
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DDC1679 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  38cm   

DDC1680 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  39cm   

DDC1681 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  40cm   

DDC1682 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  41cm   

DDC1683 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  42cm   

DDC1684 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  43cm   

DDC1685 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  44cm   

DDC1686 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  45cm   

DDC1687 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  46cm   

DDC1688 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  47cm   

DDC1689 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  48cm   

DDC1690 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  49cm   

DDC1691 Ilgis nuo kelio iki kulno (UL)  50cm   

Nugaros atrama: 
DDC0734 Nugaros atrama reguliuojamo kampo, nulenkiama  priek    

DDC1491 Nugaros atramos stabilizavimo rankena, nusukama, nuimama  250 

Nugaros atramos užvalkalas: 
DDC0700 Standartinis nugaros atramos užvalkalas, šiek tiek paminkštintas   

DDC0726 Reguliuojamo tempimo nugaros atramos užvalkalas, su Velcro juostelėmis   

DDC0735 Aero nugaros atramos užvalkalas, reguliuojamo tempimo, „kvėpuojanti“ medžiaga  159 

Matrx nugaros atrama: 
DDC0753 Matrx MX1 greitai nuimama nugaros atrama 23cm aukščio   1128 
DDC0754 Matrx MX1 greitai nuimama nugaros atrama 31cm aukščio  1128 
DDC0755 Matrx MX1 greitai nuimama nugaros atrama 41cm aukščio  1128 

Stūmimo rankenos: 
DDC0750 Be stūmimo rankenų   

DDC0751 Fiksuotos trumpos stūmimo rankenos  49 

DDC0702 Fiksuotos ilgos stūmimo rankenos   

DDC0703 Reguliuojamo aukščio, tvirtinamos stūmimo rankenos  249 
DDC0704 Nulenkiamos stūmimo rankenos  179 
DDC0733 Reguliuojamo aukščio, integruotos stūmimo rankenos   179 

Nugaros atramos kampas (RW): 
DDC0713 Nugaros atramos kampas (RW)  76⁰   

DDC0714 Nugaros atramos kampas (RW)  80,5⁰   

DDC0715 Nugaros atramos kampas (RW)  85⁰   

DDC0716 Nugaros atramos kampas (RW)  89,5⁰   

DDC0717 Nugaros atramos kampas (RW)  94⁰   

Sėdynės užvalkalas: 
DDC0610 Standartinis užvalkalas   

DDC Lengvas sėdynės užvalkalas  149 

Sėdynės pagalvėlės: 
DDC0600 Standartinė pagalvėlė sėdynei, dvigubas porolono sluoksnis, viskozės viršutinis 

sluoksnis 
 89 

DDC0662 Matrx Libra pagalvėlė sėdynei su juodu užvalkalu  540 

Sėdynės priedas: 
DDC0606 Sėdynės krepšys, nuimamas  69 

Pakojis: 
DDC1500 Pakojis su apverčiama pakojo plokštele, reguliuojamo kampo, tvirtinamas priekyje   

DDC1501 Pakojis su apverčiama pakojo plokštele, reguliuojamo kampo, tvirtinamas gale   

Kulnų dirželiai: 
DDC1533 Kulnų dirželiai tvirtinami prie pakojo    
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DDC1535 Kulnų dirželiai tvirtinami prie rėmo   

Šoninės drabužių apsaugos: 
DDC1401 Anglies pluošto šoninės drabužių apsaugos atverčiamos atgal   

DDC1405 Anglies pluošto šoninės drabužių apsaugos fiksuotos  225 
DDC1408 Anglies pluošto šoninės drabužių apsaugos nuimamos  225 

Porankiai: 
DDC1416 Reguliuojamo aukščio, T formos, trumpi   279 

Rėmo spalva: 
DDC0300 Blizganti juoda (glossy black)   

DDC0302 Mėlyna (royal blue)   

DDC0303 Raudona (royal red)   

DDC0314 Matinė juoda (black matt)   

DDC0315 Pilkai sidabrinė spalva (silver grey)   

DDC0366 Oranžinė (dynamite orange)   

DDC0365 Tamsiai mėlyna (mercury blue)   

DDC0368 Rožinė (nitro pink)   

DDC0367 Violetinė (atomic violet)   

DDC0369 Žalia (mint green)   

DDC0356 Balta (ivory white)   

DDC0358 Pilka (smokey grey)   

DDC0359 Geltona (flashy yellow)   

Kitų dalių spalva: 

 
DDC0338 Chromo spalvos (chrome)  239 
DDC0330 Antracito spalvos (techno-anthracite)  239 
DDC0329 Raudona (comet red)  239 
DDC0339 Šampano spalvos (champagne)  239 
DDC0334 Mėlyna (b-blue)  239 
DDC0336 Šviesiai mėlyna (artic blue)  239 

Priekiniai ratukai: 
DDC0800 3“ Supersport priekiniai ratukai   

DDC0801 4“ Everyday su juodos spalvos guma   

DDC0860 4“ Comfort su juodos spalvos guma   

DDC0809 4“ Starec priekiniai ratukai juodos spalvos  114 
DDC0861 4“ Starec priekiniai ratukai chromo spalvos  114 
DDC0803 4“ Starec priekiniai ratukai antracito spalvos  114 
DDC0808 4“ Starec priekiniai ratukai raudonos spalvos  114 
DDC0825 4“ Starec priekiniai ratukai šampaninės spalvos  114 
DDC0807 4“ Starec priekiniai ratukai mėlynos spalvos  114 
DDC0831 4“ Starec priekiniai ratukai šviesiai mėlynos spalvos  114 
DDC0796 4“ FrogLegs priekiniai ratukai su juodu aliuminio lankais  114 
DDC0797 4“ FrogLegs  priekiniai ratukai su sidabrinės spalvos aliuminio lankais  114 
DDC0810 5“ Light priekiniai ratukai su juodos spalvos guma   

DDC0863 5“ Comfort priekiniai ratukai su juodos spalvos guma   

DDC0819 5“ Starec priekiniai ratukai juodos spalvos  114 
DDC0862 5“ Starec priekiniai ratukai chromo spalvos  114 
DDC0813 5“ Starec priekiniai ratukai antracito spalvos  114 
DDC0818 5“ Starec priekiniai ratukai raudonos spalvos  114 
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DDC0827 5“ Starec priekiniai ratukai šampaninės spalvos  114 
DDC0817 5“ Starec priekiniai ratukai mėlynos spalvos  114 
DDC0832 5“ Starec  priekiniai ratukai šviesiai mėlynos spalvos  114 
DDC0798 5“ FrogLegs priekiniai ratukai  su juodos spalvos aliuminio lankais  114 
DDC0799 5“ FrogLegs priekiniai ratukai su sidabrinės spalvos aliuminio lankais  114 

Galinių ratų padėtis:  

 
DDC0263 1 padėtis   

DDC0264 2 padėtis   

DDC0265 3 padėtis   

DDC0266 4 padėtis   

DDC0267 5 padėtis   

DDC0268 6 padėtis   

DDC0269 7 padėtis   

DDC0259 8 padėtis   

DDC0260 9 padėtis   

DDC0909 Greito ratų nuėmimo taisas tetraplegikams  125 

Galinių ratų dydis: 
DDC0901 22“   

DDC0902 24“   

DDC0925 25“   

DDC0903 26“   

Galinių ratų išlinkimas: 
DDC0282 0⁰ išlinkimo kampas   

DDC0279 2⁰ išlinkimo kampas   

DDC0283 4⁰ išlinkimo kampas   

Galinių ratų tipas: 
DDC0915 22“, 24“, 26“ kuschall Starec galiniai ratai, su sukryžiuotais stipinais   

DDC0908 24“ High Performance galiniai ratai  299 
DDC0918 25“ High Performance galiniai ratai  389 
DDC0906 24“ Spinergy LKX galiniai ratai  719 
DDC0912 25“ Spinergy LKX galiniai ratai  809 

Galinių ratų padangos: 
DDC1014 22“, 24“, 25“, 26“ Schwalbe Rightrun , juodos/pilkos spalvos   

DDC1002 22“, 24“ profiliuota, 7 barų   
DDC1010 24“, 25“, 26“ Swchalbe Marathon Plus, 5mm apsauginio gumos sluoksnio, 

apsaugančio  nuo pradūrimų 
 69 

DDC1004 24“ kietos gumos profiliuota, pilkos spalvos  40 
DDC1011 24“, 25“ Schwalbe ONE  su apsauginiu pluoštu, apsaugančiu nuo pradūrimų  79 

Stumiamieji lankai: 
DDC1102 22”,24“, 26“ galiniams ratams, Supergripp su juodu gumos ruožu, atstumas nuo rato 

3cm arba 4cm 
 209 

DDC1104 24“, 26“ galiniams ratams plieninis, poliruotas stumiamasis lankas  49 
DDC1106 24“ galiniams ratams titano stumiamasis  lankas, atstumas nuo rato 3cm  219 
DDC1107 24“ galiniams ratams titano stumiamasis lankas, atstumas nuo rato 4cm  249 
DDC1120 24“,25” galiniams ratams The Surge stumiamasis lankas, turintis gumin  ruožą, 

atstumas nuo rato 3cm 
 359 
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DDC1121 24“ galiniams ratams Carbolife Gekko stumiamasis lankas, anglies pluošto, su 
integruotu guminiu ruožu, atstumas nuo rato 3cm 

 395 

DDC1113 22“, 24”, 25”,  26“ galiniams ratams aliuminio stumiamasis lankas, lengvas, atstumas 

nuo rato 3cm   
  

DDC1117 22“, 24“, 25”,  26“ galiniams ratams aliuminio  stumiamasis lankas, atstumas nuo rato 

3cm arba 4cm 
  

DDC1114 22“, 24“, 25”, 26“ galiniams ratams aliuminio stumiamasis lankas,  lengvas, atstumas 

nuo rato 4cm 
  

DDC1122 24“ galiniams ratams Carbolife Curve-L, stumiamasis lankas,  atstumas nuo rato 3cm  379 

Stipinų apsaugos: 
DDC1200 22“, 24“, 25“ galinių ratų stipinų apsaugos, skaidrios  139 
DDC1202 24“ galinių ratų stipinų apsaugos, juodos spalvos su Kuschall užrašu  139 
DDC1208 24“ galinių ratų stipinų apsaugos, skaidrios ir baltos spalvos, su Küsch užrašu  139 

Fiksavimo diržai: 
DDC1722 Fiksavimo diržas   

DDC1714 Fiksavimo susegimas (fiksuoja rėmą, kai vežimėlis sulankstytas)   

Pagalbinė priemonė vežimėlio išskleidimui: 
DDC1719 Pagalbinė priemonė vežimėlio išskleidimui    

Stabdžiai: 
DDC1300 Standartiniai stabdžiai su išlenkta svirtimi   
DDC1301 Standartiniai stabdžiai su tiesia svirtimi   

DDC1306 Užtraukiami stabdžiai  29 
DDC1302 Performance stabdžiai  145 
DDC1303 Aktyvūs stabdžiai  69 
DDC1310 Stabdžiai su prailginta svirtimi  59 

Saugumui: 
DDC1702 Apsauga nuo vertimosi atgal, dešinės pusės  149 

DDC1703 Apsauga nuo vertimosi atgal, kairės pusės  149 
DDC1704 Apsauga nuo vertimosi atgal, abiejų pusių  295 
DDC1730 Laikysenos diržas  49 
DDC1710 Atšvaitai, tvirtinami prie stipinų    

Priedai:    
DDC1744 Bagažo laikikliai, užlenkiami kai nenaudojami  345 
DDC1745 Buteliuko laikiklis su Kuschall buteliuku  55 
DDC1708 Pagalbinė priemonė apsaugai nuo vertimosi, dešinė pusė  125 
DDC1746 Telefono laikiklis  25 
DDC1739 Priekinės rėmo dalies protektoriai (2vnt) su Kuschall užrašu, nuimami, su Velcro   39 
DDC1715 Rankinė oro pompa  28 
DDC1716 Elektrinė oro pompa  175 
DDC1712 Kuschall laikrodis, dešinė pusė  147 
DDC1713 Kuschall laikrodis, kairė pusė  147 
DDC1717 rankių komplektas  25 
DDC1700 Tranzitiniai ratukai  275 
DDC1728 Ratų krepšys ( 22“, 25“, 26“ galiniams ratams)  75 
DDC1734 24“  Mountain Bike galiniai ratai su krepšiu . Su storomis, profiliuotomis padangomis, 

pilkais aliuminio stumiamaisiais lankais, greito nuėmimo ašimis 
 499 

DDC1740 Vežimėlio krepšys   269 

Kita:  
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*kai kurie dydžiai ir priedai kartu nekomplektuojami 

 

 

.......................EUR 

 

 

 

                                                                                                   rašykite bendrą kainą    

Su pasirinkta komplektacija ir kaina  sutinku:  

______________________________________________ 

 

         Pavardė, vardas , parašas, data 

            

Daugiau  informacijos: www.invacare.eu.com 

 

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt 

 

Užsakymą pateikite info@teida.lt 

http://www.invacare.eu.com/
mailto:info@teida.lt

