
Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu 
rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar 
dalītiem kāju balstiem, ar bremzi, ko darbina ar vienu roku, ar spilvenu) ISO 
12 22 03. 

Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehniskā palīglīdzekļa vienību: 2 155.00 EUR bez 
pievienotā vērtības nodokļa. 

SIA “KANINS” 

Šmerļa iela 2B, Rīga, Lv-1006 

Modelis: Panthera U3, S3, S3 short, S3 large 

e-pasts: kanins@latnet.lv 

Tālr. +371 67315451 

Ražotājvalsts – Vācija. 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni; 
• Sēdeklis: platums 36 – 50 cm (platuma solis 3 cm), dziļums 35-45 cm (dziļuma solis 2-3 cm), 

sēdekļa spilvena biezums 2.5 cm un 5 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums 20 – 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 

cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis. 
• Roku balsti: noņemami;  1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar 

augstumā regulējamu roku balstu. 
• Kāju balsti: dalīti, regulējami garumā, paceļami. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbina ar abām rokām. 
• Svara izturība: izmēriem 36cm - 46cm: 115kg. Izmēriem 45 cm - 50 cm: 150 kg. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējie riteņi; 
• Spieķu aizsargi; 
• Riteņu vadības stīpām: 1. variants metāla un 2. variants metāla ar pretslīdes materiālu 

pārklājumu (nenoņemamu) 
• Pretapgāšanās riteņi (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturi ar dubultu fiksēšanas mehānismu; 
• Riteņkrēsla transporta svars līdz 7 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks min 4 gadi. 



 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2155.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. Spinergy X aizmugurējais ritenis 
ar oglekļa šķiedras spieķiem (1 
gab) 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāks aizmugurējais ritenis 

320,00  

2. Riepa Schwalbe marathon plus 
pumpējama ar caurduršanas 
aizsardzību (1 gab) 

Riepa ar caurduršanas 
aizsardzību 

38,00 

3. Riepa nepumpējama (1 gab) Riepa, kurai nav nepieciešama 
apkope – nav jāpumpē gaiss 

55,00 

4. Oglekļa šķiedras sānu malas (labā 
un kreisā) 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāki sānu aizsargi 

250,00 

5. Stumšanas rokturi regulējami 
garumā (pāris) 

Stumšanas rokturus var 
regulēt garumā, ērtākai 
stumšanai 

136,00 

6. Neoprēna rāmja aizsargs kopā 1 
gab 

Aizsargi paredzēti, lai 
pasargātu riteņkrēsla rāmi no 
skrāpējumiem vai minimāliem 
sitieniem 

8,00 

7. Roku balsta spilvena pašlīmējošs 
gela paliktnis (1 gab) 

Nodrošina lietotājam papildus 
komfortu apakšdelmu virsmai 

32,00 

8. Kruķu turētājs (1 gab) Nodrošina ātru un ērtu kruķu 
piestiprināšanu pie riteņkrēsla 

30,00 

9. Papildus ķermeņa sānu 
stabilizējoši balsti (pāris) 

Papildus stabilizē ķermeņa 
augšdaļu 

164,00 

 


