
KIMBA Neo
Sistema de posicionamento postural

Equipamento padrão:

Sistema de mobilidade - Chassi Assento multifuncional

Chassi dobrável feito de alumínio de alta resistência Assento ajustável em altura, largura, profundidade e comprimento de pernas

Suspensão traseira independente Inclinação de assento, encosto e ângulo de joelhos ajustáveis

Barra de condução com ângulo ajustável Tilt de assento de 30°

Bolso de armazenamento inferior

Rodas traseiras em EVA com freios de estacionamento

Apoio de pés rebatíveis

Suporte laterais de tronco

Suporte de quadris ajustáveis

Sistema de mobilidade - Chassi Valor (R$)

KA01 Tamanho 1 (de aprox. 1 a 6 anos) 7,994.00      

KA05 Tamanho 2 (de aprox. 4 a 10 anos) 8,690.00      

Chassi será utilizado com:

Kimba Neo, tam. 1 0

Kimba Neo, tam. 2 0

Rodas dianteiras Valor (R$)

KF01 -              

KF02 598.00       

Pneus Valor (R$)

KF03 EVA -                

KF04 Inflável 308.00         

Rodas Traseiras Valor (R$)

KG01 Padrão -                

KG02 Com freio de condutor 1,710.00      

Cor do Chassi Valor (R$)

001 Prata metálico -                

013 Preto fosco -                

023 Branco -                

Total R$ 0.00
Ordem nº:

Válido de 01/01/2017 a 31/12/2017

Preço Base R$ 14,681.00                                                          

Preenchido por:

Mecanismo de Quick-release para remover/alterar a posição do assento em relação ao chassi nas 

direções da viagem e direção do condutor

Sistema de ancoragem para transporte em veículos adaptados 

integrados à estrutura

Rígidas (somente em combinação com KIMBA tam. 1

Giratórias (com sistema de trava giratória integrada)                                                                            
Obrigatória para tam. 2

Orçamento Pedido

Código de Cliente:                                                                                                                                                                                                                

Razão Social:                                                                                                                             

Usuário:



Adaptador de conexão do assento ao chassi Valor (R$)

KC03 KIMBA 814.00         

KB01 Apoio de pés independente (para utilização de Assento funcional avulso) 1,972.00      

Adaptador de conexão do assento ao chassi Valor (R$)

KS08 Mochila, para barra de condução 266.00         

KA07 Parachoques, par 230.00         

KS03 "Techno" Buggy board 809.00         

KS04 Bolsa, marron 797.00         

KS06 Bolsa, preta 797.00         

KS07 Suporte de copo/mamadeira 131.00         

KA10 2,278.00      

KA11 2,278.00      

KA08 109.00         

KA12 109.00         

Assento Multifuncional

KC01 Tamanho 1 (aproximadamente 1 a 6 anos) 6,687.00      

KC02 Tamanho 2 (aproximadamente 4 a 10 anos) 7,333.00      

O assento multifuncional será utilizado com: (por favor especifique)

Outra base de mobilidade tam. 1 com sistema de TILT integrado ao chassi -                

Outra base de mobilidade tam. 2 com sistema de TILT integrado ao chassi -                

Chassi KIMBA tamanho 1 -                

Chassi KIMBA tamanho 2 -                

KIMBA CROSS tam. 1 -                

KIMBA CROSS tam. 2 -                

Chassi interno (rodas menores), tamanho 1, antrácito -                

Chassi interno (rodas menores), tamanho 2, antrácito -                

Encosto

Padrão

Curto (MPS)

Cor da estrutura do assento

001 Prata metálico -                

013 Preto fosco -                

Cor do estofamento

KD00 Sem estofamento 441.00-         

KD09 Microfibra cinza/violeta 798.00         

KD21 Microfibra cinza/azul 599.00         

KD22 Microfibra preto/violeta 599.00         

KD23 Microfibra preto/azul 599.00         

KD27 Tecido ventilado verde/cinza -                

KD28 Tecido ventilado azul/cinza -                

KD29 Tecido ventilado Cinza/acinzentado/turquesa -                

KD30 Tecido ventilado rosa/cinza -                

Essas opções acima só deverão ser selecionadas quando solicitar o chassi avulso (solicitação somente do chassi). Trata-se do sistema de adaptação do chassi (sistema de mobilidade) com 

o sistema postural/funcional produzido independentemente.

Pedal para condutor, esquerdo

Pedal para condutor, direito

Inclui acessórios: trocador de fraldas, protetor de 

chupeta, saco isolado e uma bolsa de utensílio de 

plástico, bem como numerosos compartimentos e 

bolsos com ziper

Plataforma respiratória                                       (somente em 

combinação com rodas dianteiras giratórias)          Posição de 

montagem: na direção da viagem Veja imagens da direção de montagem e 

considerações na seção InformaçõesPlataforma respiratória                                       (somente em 

combinação com rodas dianteiras giratórias)          Posição de 

montagem: contra a direção da viagem



Estrutura do encosto

KD01 Encosto padrão -                

KD02 Encosto com apoio de cabeça integrado (não disponível com o encosto curto MPS) 1,342.00      

Apoio de pés

KB03 Padrão -                

KB02 Padrão branco, nova edição -                

KB05 Ângulo tibio-társico ajustável 540.00         

KB04 Ângulo tibio-társico ajustável, branco, nova edição 540.00         

KB10 Ângulo tíbio-társico ajustável, para pernas curtas 540.00         

KB11 Ângulo tibio-társico ajustável branco para pernas curtas (somente para tamanho 1) 540.00         

Acessórios para apoio de pés

KB08 Capa antiderrapante 131.00         

KB09 Estofamento para apoio de pés 372.00         

KB12 Sandálias de posicionamento para os pés 910.00         

Acessórios para Assento Multifuncional

KD03 1,066.00      

KD04 Apoio lateral de tronco (na cor do estofamento) 1,066.00      

KD31 Apoios torácicos laterais rebatíveis 1,230.00      

KP02 Cinto pélvico, estofado 397.00         

KP03 Cinto de quatro pontos, estofado 608.00         

KP18 Acolchoado de quatro pontos duplo para cinto pélvico 678.00         

KP05 Cinto de cinco pontos, fivela pequena (recomendado para tam. 1) 429.00         

KP04 Cinto de cinco pontos, fivela grande 429.00         

KP06 Cinto abdutor (virilha) 657.00         

KP10 Cinto tipo camiseta 772.00         

KP11 Cinto postural de tronco e ombro, tam. 1 772.00         

KP12 Cinto postural de tronco e ombro, tam. 2 772.00         

KP13 Cinto postual de tronco e ombro, tam. 3 772.00         

KP19 Estofamento para tronco e ombros Pequeno 928.00         

KP20 Estofamento para tronco e ombros Médio 928.00         

Apoio de cabeça (na cor do estofamento) - não possível em combinação com encosto com apoio de cabeça integrado ou encosto curto MPS



KP21 Cinto torácico esternal 902.00         

KP22 Cinto torâcico dinâmico XS 934.00         

KP23 Cinto torácico dinâmico Pequeno 972.00         

KP24 Cinto torácico dinâmico Médio 972.00         

KP15 Cinto pélvico pediátrico estofado, ajustável 635.00         

KP16 Cinto postural tipo H, Pequeno 1,082.00      

KP17 Cinto postural tipo H, Médio 1,082.00      

KQ01 Barra frontal 330.00         

KQ02 Estofamento para barra frontal (na cor do estofamento) 215.00         

KQ03 Barra frontal revestida com PVC 389.00         

KE01 Apoio de braços 566.00         

KE02 Apoio de braços (baixo/alto) 793.00         

KC06 Abdutor, tam. 1 (comp. 9cm x larg. 6cm x alt. 9cm), na cor do estofamento (somente para KIMBA NEO tam. 1) 724.00         

KC07 Abdutor, tam. 2 (comp. 10cm x larg. 7,5cm x alt. 10cm), na cor do estofamento 724.00         

KC08 Abdutor, tam. 3 (comp. 12cm x larg. 9cm x alt. 10cm), na cor do estofamento (somente para KIMBA NEO tam. 2) 724.00         

KB06 Velcros individuais para fixação dos pés (par) 210.00         

KB07 Tiras individuais "cruzadas" para fixação dos pés (par) 231.00         

KD10 Almofada para Suporte lombar 599.00         

KD11 Suporte occipital 300.00         

KS01 Mesa de atividades, cinza (somente utilizada na direção da viagem) 1,295.00      

KS02 1,842.00      

KS09 881.00         

KD12 Capa para incontinência 770.00         

KW01 Saco para dormir, tam. P 1,686.00      

KW02 Saco para dormir, tam. M 1,686.00      

KW03 Saco para dormir, tam. G 1,686.00      

Mesa de atividades, transparente (somente utilizada na direção da viagem)                                                                 (possível 

ser utilizada em combinação com KE02 - apoio de braços alto/baixo)

Mesa de atividades, preta para apoio de braços baixo/alto                                                                            (possível 

somente em combinação com a opção KE 02 apoio de braços alto/baixo)



KS08 Mochila para barra de condução 266.00         

KS06 Bolsa, preta 797.00         

KS13 Bolsa, acinzentada 797.00         

KS07 Suporte para copos/mamadeira 131.00         

KW04 Capa de chuva, cinza 377.00         

KW05 Capota de sol na cor do estofamento, inclui adaptador e capa de chuva 1,422.00      

KW13 Capa acinzentada / parte interna cinza 1,422.00      

KW06 Capota de chuva, transparente, com capa para pernas, inclui adaptador 1,002.00      

KC12 Cunhas para assento 135.00         

KC13 Sobreassento pequeno, cinza - somente para tamanho 1 940.00         

KC10 Encurtamento da profundidade de assento 599.00         

KD20 Limitador de ângulo de encosto 131.00         

KP14 Montagem de fixadores (fixação da fivela de aperto no encosto) 182.00         

Apoio de cabeça (somente em combinação com o encosto curto (MPS))

KL01 Apoio de cabeça côncavo, Pequeno (com suporte) 1,600.00      

KL02 Apoio de cabeça côncavo, Médio (com suporte) 1,632.00      

KL03 Apoio de cabeça lateral, Pequeno (com suporte) 2,350.00      

KL04 Apoio de cabeça lateral, Médio (com suporte) 2,382.00      

KL05 Suporte para apoio de cabeça 982.00         

Inclui acessórios: trocador de fraldas, protetor de 

chupeta, saco isolado e uma bolsa de utensílio de 

plástico, bem como numerosos compartimentos e 

bolsos com ziper



Informações

Espaço de armazenamento para plataforma respiratória, KIMBA Neo tam. 1 (em cm)

Assento na Direção da viagem Assento contra a Direção da viagem

Espaço de armazenamento para plataforma respiratória, KIMBA Neo tam. 2 (em cm)



Assento na Direção da viagem Assento contra a Direção da viagem



Comprimento Largura

Largura da plataforma: 36 31

Plataforma menor: 15 28

Comprimento Largura

Largura da plataforma: 36 38

Plataforma menor: 15 35





Altura

20

15

Altura

20

15


