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Opravy a úpravy elektrických a mechanických invalidných vozíkov, kočíkov                   
a ostatných zdravotníckych pomôcok možu byť prevádzané pod kódom:

L10116 - oprava zdravotných pomôcok
L10115 - úprava zdravotných pomôcok

polohovacia stupačka                 dvojbodový pás          pogumovaná obruč

predĺženie rukoväte brzdy              výplň kolesa             opierka hlavy

sedačka s medzinožným klinom       jednostranné ovládanie         adaptér pre amputovaných

  fixačná vesta do       obruč s radiálnymi 
invalidného vozíka              výstupkami
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L1.1 štandardný vozík oceľový             L92078 Acon 1                        4
                           L39697 Meyra                         4
                           L88015 Budget M 9050                    4
                           L37788 SUR 45                        5
                           Caneo XL 200 kg                        5
L1.2 štandardný vozík odľahčený            L70082 Acon 2000                      5
L2.1.1 L2.1.1 vozík polohovateľný čiastočne          Polaro 2                            6
                           L53890 SUR                          6
L2.1.2 vozík polohovateľný v celos          L65413 Ne                          6
                           L88011 Solero M9072                     7
                           L70083 Rea Clemas                      7
L2.2 vozík na mieru poloakvny            L70428 Eurochair Vario                    8
                           L88010 Format M3940                     8
                                                      L76756 Eurochair Hemi                    9
                           L76760 Avan                        9
                           L68730 Acon 3                        10
L2.3 vozík na mieru akvny               Panthera X (hmotnosť 4,4 kg)                 10
                           L87845 Panthera S2                      11
                           L87846 PantheraS2 short                   11
                           L87847 Panthera S2 short low                 11
                                                      L87849 Panthera S2 swing                   13
                           L87850 Panthera S2 swing short                13
                           L88009  ZX1 Smart                       14
                           L87851 Panthera U2                      15
                           L87852 Panthera U2 light                   15
                           Nano X 1.156                         16
L3 vozík elektrický                    L41646 Clou                          16
                                                      L92691 Kite Aviva                       17
                           L41645 MC1                         17
                           L76762 MC2                         18
                           L69850 MC3                         18
                           L37759 Opmus                        19
                           iCHAIR XXL 200 kg                       20
L9 posteľ polohovacia                 L72461 elektrická posteľ Domiflex               21
                                                      L94051 elektrická posteľ Medley Ergo             22
Andekubitné pomôcky                K97827 AD matrac s kompresorom               21
                           L41061 AD sedačka Medimprax                20
L8 Zdvihák                      L92690 Birdie                         22
                           L70076 Capri                         23
                           L80203 Orca                         23
L7 chodítka                       L52999 chodúľka 4-kolesová, L53904 chodítko 4-kolesové    24
                                                      L53903 chodítko delta 3-kolesové               24
                           L37773 krokovacie skladacie chodítko             25
                           L37772 chodítko pevné                    25
                           L97824 chodítko krokovacie Avena              25
                           L97825 chodítko pevné Asteria                 25
Toaletný vozík                     L37762 toaletný vozík Meyra                  26
                           L37790 toaletný vozík TV                   26
                                                      L94055 toaletný vozík H720T                  26
Toaletná stolička                   K37791 toaletná stolička TŽ                  27
Toaletné nádstavce                  K37763 10 cm, K37765 10 cm, K37766 14 cm          27
Kúpeľňový program                  K30436 stolček sprchovací                   27
                           K37804 sedadlo do vane závesné                27
                           K94053 doska vaňová                     28
                           Madlá rovné, v tvare L, k WC                  28
DDetský program                    L90554 Avan Kind                      29
Mechanické vozíky                  L87854 Bambino                       30
                           L87855 Micro                         30
Kočíky                        L37792 Reha Tom  A, L37793 Reha Tom B            31
                           L69907 Ben                          32
                           L69905 Corzino                        33
                           L69906 Corzo                         33
                                                      Piper comfort                         34
Kúpeľňový program                  K28413 ležadlo polohovacie do vane              34
Interiérová sedačka                  L28408 Aris 2, L28409 Aris 3                  35
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Vozík Budget, model 9050                        kód L88015   L1.1
• oceľový vozík skladací, nosnosť 130 kg, váha 18,5 kg

• predná výška sedu nastaviteľná od 47 – 51 cm  

• bočnice odnímateľné, odklopné, otočné

• stupačka delená, odklopná

• všetky kolesá plné (bezdefektové)

•• celková šírka vozíka – šírka sedu + len 18 cm 

• šírka sedu 38, 40, 43, 46, 48, 51 cm

• hĺbka sedu 43 cm

• výška opierky chrbta 42 cm

Mechanický vozík Meyra                           kód L39697   L1.1
• skladací oceľový vozík pre dospelých, nosnosť 120 kg

• štandardný vozík s odnímateľnými bočnicami, prítlačnými 
   brzdami a sklápacími stupačkami

• možnosť výberu šírky sedu: 38, 40, 43, 45, 48, 51 cm

• poťah je z texlu, kolesá nafukovacie (24x1 3/8", 200x50")

•• výška sedu 52 cm, hĺbka sedu 44 cm

• celková šírka = šírka sedu + 22 cm

• výška opierky chrbta 40 cm

Vozík mechanický Acon 1                        kód L92078  L1.1
• oceľový skladací vozík  Acon 1NG sa vyznačuje nielen svojou nízkou hmotnosťou 16,5 kg,   
 extrémnou stabilitou, ale aj výnimočnou kvalitou

• odklopné bočnice, odklopné a odnímateľné stupačky, 

• výškovo nastaviteľné podnožky, prítlačné brzdy, obruče hliníkové 

• uhol sedu 3°

•• predné kolesá 8", zadné kolesá 24x13/8" - plné

• nosnosť 125 kg

• šírka sedu 41, 43, 45, 48, 51 cm

• hĺbka sedu 42,5 cm, výška sedu 50 cm

• výška opierky chrbta 43 cm

• celková šírka = šírka sedu +19,5 cm
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CANEO XL s nosnosťou 200 kg, šírka sedu 60 cm
(nie je hradený zdravotnou poisťovňou) 

Mechanický vozík CANEO_XL bol špeciálne 
konštruovaný pre ťažších pacientov a predsa 
je ľahký a skladací.  Nižšia výška sedu a bočnice 
predĺžené dopredu uľahčujú nasadanie na vozík. 
PPredné kolieska sú viac vpredu a do von, čím je 
zabezpečená vyššia stabilita. 

Základné prevedenie vozíka:
• bočnice zosilnené dlhé
• stupačka vcelku, odklopná doboku
• všetky kolesá plné
• bubnové brzdy pre doprovod
•• prítlačné brzdy pre užívateľa
• opierka chrbta s nastaviteľnými pásmi
• kolieska pro prevráteniu
• sedací vankúš – výška 7 cm
• zdvojený kríž

Technické údaje:
• nosnosť :          200 kg 
• šírka sedu:          60 cm
• hĺbka sedu:          44 cm
• výška opierky chrbta:    43 cm
• výška sedu predná:     47 cm
•• uhol sedu:          3°
• celková šírka:         80 cm
• celková dĺžka:        113 cm
• celková výška:        93 cm
• váha:             25 kg

Vozík mechanický Acon 2000            kód L70082  L1.2
Nový odľahčený hliníkový vozík s celkovou hmotnosťou 16,2 kg dokonalé spĺňa funkčné požiadavky 
ako je bezpečnosť a spoľahlivosť. Kombinácia nízkej hmotnos, ľahkej manipulácie a veľmi dobré jazdné 
vlastnos zaručene presvedčí každého svojho užívateľa. 
Stabilný skladací rám, rýchloupínacie osy zadných 
kolies umožňujú prepravu v osobnom aute. 
  
• opierky lakťa výškovo nastaviteľné, 
• kolesá zadné 24x 1 3/8“ a predné 8“ plné.
• šírka sedu 38, 40,5, 43, 45,5, 48 cm
• hĺbka sedu nastaviteľná 40-43 cm
• výška sedu 51 cm
• celková šírka = šírka sedu + 20 cm
•• nosnosť 125 kg
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Mechanický vozík SUR 45 cm              kód L37788  L1.1
• skladací oceľový vozík štandardný, nosnosť 120 kg
• šírka sedu: 45 cm
• celková šírka: 67 cm
• hĺbka sedu 41 cm
• odklopné bočnice s výškovo a dĺžkovo nastaviteľnou 
   opier   opierkou lakťa
• odnímateľné, odklopné, výškovo nastaviteľné 
   plastové stupačky
• Predné kolesá plné 200x50“, zadné kolesá plné 
   rýchloupínacie 24x1 3/8



NETTI  špeciálny mulfunkčný vozík    Kód L65413 L2.1.2
Mechanický polohMechanický polohovací vozík Ne  je veľmi dobre nastaviteľný. Nastavenie chrbta až o 45° a uhla sedu 
až o 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mierou prispôsobenie individuálnym potrebám         
konkrétneho užívateľa. Možnosť náklonu sedačky až o 5° dopredu uľahčuje presun z vozíku. Súčasťou 
vozíka sú výškovo nastaviteľné a jednou rukou jednoducho odnímateľné opierky rúk, bubnové brzdy, 
výškovo nastaviteľné rúčky pre doprovod, hygienicky ľahko udržiavateľný poťah, opierka hlavy,       
medzinožný klin, bezpečnostný pás a otočné stabilizačné kolieska. 

• šírka sedu 35, 40,  45, 50cm 
•• celková šírka = šírka  sedu + 18 cm
• hĺbka sedu  nastaviteľná 42,5 – 50 cm
• výška opierky chrbta 50 cm
• nosnosť 135 kg

Vozík mechanický SUR polohovací       Kód L53890  L2.1.1

• vozík skladací oceľový, plynule sklopná opierka chrbta 80° 
• stupačka polohovacia dvojdielna,  výškovo nastaviteľná
• stabilizačné kolieska, odnímateľná predĺžená opora hlavy
• šírka sedu 45 cm, hĺbka sedu 43 cm
• výška opierky chrbta 60/87 cm, výška sedu 50 cm 
•• nosnosť 120 kg, celková hmotnosť 26 kg

Polaro 2                                   
• vozík mechanický hliníkový, skladací
• polohovací
• opierka chrbta - polohovanie 30°
• polohovacie stupačky
• šírka sedu 43, 48 cm
•• hĺbka sedu 43, 46 cm
• výška opierky chrbta 50 cm
• výška sedu 43,5 - 51,5 cm
• nosnosť 130 kg
• váha vozíka 18 kg
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Celopolohovateľný vozík Solero model 9072    kód L88011   L2.1.2
• Čalúnená a tvarovaná opierka chrbta aj sedačka ľahko odnímateľná
• Opierky rúk čalúnené, hĺbkovo nastaviteľné
• Bočnice výškovo nastaviteľné 
• Jednoduché polohovanie – s vynaložením minimálnej sily
• Opierka chrbta polohovacia 0°-31°
• Na• Nastaviteľný uhol sedu -2°-25°
• Stupačky polohovacie, odklopné, odnímateľné
• Opierka hlavy výškovo, hĺbkovo a uhlovo nastaviteľná
• Medzinožný klin, bezpečnostný pás 
• Kolieska pro prevráteniu

Technické údaje:  

• Šírka sedu 43 - 46/48 - 51 cm
• Hĺb• Hĺbka sedu 42 - 48 cm
• Výška opierky chrbta 53 – 56 cm
• Uhol opierky chrbta 0° - + 31°
• Uhol sedu -2°- + 25°
• Nosnosť 130 kg (pri šírke sedu 43/46 cm) 
• Nosnosť 150 kg (pri šírke sedu 48/51 cm)

Celopolohovateľný vozík Rea Clemas   kód L70083   L2.1.2
Špeciálny vozík zaručuje celodenné pohodlie pre pacientov po spasckej obrne, s nekoordinovanými 
pohybmi a a ež pre ťažko sediacich pacientov. Vozík je v štandardnej výbave s anatomicky  tvarovanou 
sedačkou, ktorá zabezpečuje stabilitu držania tela.

ZZákladné vybavenie: hĺbka sedu nastaviteľná, opierka chrbta  výškovo nastaviteľná, opierka hlavy 
štandard, rúčky pre doprovod výškovo nastaviteľná, stupačky polohovacie/uhlovo nastaviteľné, 
opierka lýtka, polohovanie sedu a polohovanie opierky chrbta, výškovo nastaviteľné opierky lakťa, 
kolesá zadné 24“ plné, predné kolieska 200x45 plné , obruče hliníkové, ochrana pro prevráteniu, 
medzinožný klin, bezpečnostný pás.

Možné doplnky (nie sú v základnej výbave)  - podpažné opierky, 
rúčka pre doprovod vcelku, opierka hlavy s bočnými dielmi 
a príp. s naa príp. s nastaviteľným kĺbom, terapeucký  stolík, odrazky, 
bubnové brzdy, tvarovaná sedačka Flo shape)

• Šírka sedu 39, 44, 49 cm
• Hĺbka sedu nastaviteľná 42-48 cm
• Výška opierky chrbta 57-71 cm
• Výška sedu 40, 45 cm
• Výška bočníc 24-35 cm
• Dĺž• Dĺžka predkolenia 35,5-46,5 cm
• Polohovanie sedu 0°-25°
• Polohovanie opierky chrbta 0°- 30°
• Váha 30 /32 /33,5 kg
• Celková šírka = šírka sedu + 21 cm
• Celková výška 120-155 cm
• Celková dĺžka 99,5-147 cm
• Nosno• Nosnosť 135 kg
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Vozík Format, model 3940                        kód L88010     L2.2

• Mechanický vozík skladací 

• Predná výška sedu nastaviteľná od 47, 49, 51 cm 

• Šírka sedu: 38, 40, 43, 46, 48, 51 cm

• Celková šírka vozíka – šírka sedu + 18 cm 

• Opierka chrbta s pásmi na suchý zips pre nastavenie tuhos

•• Bočnice odnímateľné, odklopné, otočné

• Nosnosť 130 kg, váha od 17,5 kg (závisí od zostavy, 
 doplnkov vozíka)

• Možnosť výberu obručí s radiálnymi výstupkami

Vozík mechanický Eurochair Vario 1.750     kód L70428    L2.2

• Vozík odľahčený, skladací

• S mulfunkčným blokom /umožňuje jednoducho prestaviť výšku sedu, hĺbku sedu a zmeniť ťažisko/

• Šírka sedu 38, 40, 43, 46, 48, 50, 53 cm

• Hĺbka sedu 40, 43, 46 cm

• Opierka chrbta so zalomením

• • Výška opierky chrbta 40, 42, 44 cm

• Výška sedu 43 – 51,5 cm

• Bočnica odnímateľná, odklopná

• Stupačka delená, výškovo a uhlovo nastaviteľná

• Ochranné kolieska pro prevráteniu

• Sedací vankúš 3 cm

• Nosnosť 130 kg

• • Váha vozíka 16 kg

• Celková šírka = šírka sedu + 20 cm

• Dĺžka 104 cm, výška 96 cm



Mechanický vozík Eurochair HEMI        kód L76756    L2.2
Jeho prednosťou je jednostranné ovládanie a možnosť úpravy výšky sedačky od 39 do 51,5 cm.

• Vozík vhodný pre osoby po ochrnu jednej mozgovej hemisféry,

• Mechanický hliníkový vozík skladací

• Výška sedu 39 - 51,5 cm

• Šírka sedu 38 - 48 cm

•• Hĺbka sedu 40, 43, 46 cm

• Výška opierky chrbta 40, 42, 44 cm

• Nosnosť 130 kg

• Hmotnosť od 15 kg (závisí od zostavy, doplnkov vozíka)
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Mechanický vozík Avan                  kód L76760    L2.2

• Použitý hliníkový materiál je ľahký, ale veľmi pevný, a preto sa vozík jednoducho  
   pohybuje nielen v domácom prostredí, ale aj vonku. 

• Vozík so špeciálnym tvarom rámu “U” uzavreným v zadnej čas posuvným varioblokom.

• V základnej výbave rýchloupínacie kolesá, delené stupačky, texlný poťah.

• Opierka chrbta nastaviteľná pomocou suchých zipsov

• • vozík mechanický, hliníkový, skladací

• šírka sedu 38-48 cm

• hĺbka sedu 40-46 cm

• výška opierky chrbta 38-44 cm

• výška sedu 44-56 cm

• nosnosť 135 kg

• váha vozíka od 13 kg (závisí od zostavy/doplnkov vozíka na základe požiadaviek zákazníka)



Ultraľahký, akvny PANTHERA X (hmotnosť 4,4 kg)        
Panthera X™ je zďaleka najľahší a najprepracovanejší “high-tech” vozík, aký bol kedy vyrobený. Tento vozík je vyrobený 
z najmodernejších najsofiskovanejších materiálov využívajúc najpokrokovejšie dostupné technológie. Výsledok je 
vozík s extrémne ľahkou váhou, ale stále bez dopadu (hľadania kompromisov) na stabilitu a komfort. My ako            
používatelia môžeme s istotou povedať, že Panthera X™ je ako splnenie sna pre akvnych užívateľov. 

Štandardné prevedenie

•• Rám z uhlíkového vlákna
• Pevná zadná os z uhlíkových vlákien
• Titánová stupačka
• Bočnice
• Zadné kolesá: Spox 24” (light), 25”, alebo 26”
• Titánové obruče
• 3” polotuhé predné kolesá
•• Opierka chrbta, voľne nastaviteľný 
   uhol 4,5°-11,5°
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
   nastavenia tuhos a tvaru
• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia tuhos
• Obojstranná brzda ovládaná jednou rukou
• Taška pod sedadlo s magneckým uchytením
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Ultraľahký, akvny vozík PANTHERA S2             kód L87845  L2.3
Ultraľahký, akvny vozík PANTHERA S2 Short (krátky)        kód L87846  L2.3
Ultraľahký, akvny PANTHERA S2 Short low (krátky, nízky)    kód L87847  L2.3

PPanthera S2 má vpredu otvorený rám a predné kolesá sú umiestnené viac smerom von. Uhol kolien je        
vhodnejší, pretože stupačka je posunutá dozadu a v kombinácii s variabilne nastaviteľnou chrbtovou opierkou 
si väčšina používateľov nájde vyváženú, podstatne vzpriamenejšiu a ergonomicky lepšiu sedaciu pozíciu. Za 
nohami je ponechaný voľný priestor - vylepšenie špeciálne pre tých, ktorí sa môžu odrážať nohami.

Panthera S2 short je adaptáciou S2. Rám vozíka S2 short je kratší o 50mm v porovnaní s S2, aby lepšie     
vyhovoval užívateľom nižšej postavy. 

PPanthera S2 short low je adaptáciou S2. Rám vozíka S2 short low je kratší o 50 mm a nižší o 25mm v porovnaní s S2, aby 
lepšie vyhovoval užívateľom nižšej postavy, ktorí potrebujú nižšiu výšku sedadla. 

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu

• Titánová stupačka 

• 24” zadné kolesá s možnosťou nastavenie 
   polohy osy zadných kolies

• Titánové obruče

•• Bočnice

• 5” polotuhé predné kolesá

• Opierka chrbta s plynulo nastaviteľným 
   sklonom 7,3°-11,5°

• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
   nastavenia tuhos a tvaru

• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia 
   tuho   tuhos
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Technické údaje S2

• Šírka sedačky:               33, 36, 39, 42, 45, 50 cm 
• Výška opierky chrbta:   20, 25, 30, 35 a 40 cm
• Výška sedu zadná:         43 cm
• Výška sedu predná:       47 cm
• Uhol sedu:                  7°
•• Hĺbka sedu:                 40 cm
• Celková dĺžka:              78-90 cm
• Celková výška:              64-84 cm
• Celková šírka:              šírka sedu+21 cm*
• Max nosnosť:              
  - pre šírku sedu 33-42 cm:  100 kg
  - pre šírku sedu 45-50 cm:  150 kg
•• Hmotnosť S2 (v kg)      8,4-9,8

Technické údaje S2 Short low

• Šírka sedačky:                   33, 36, 39 cm
• Výška opierky chrbta:        20, 25, 30, 35, 40, 45 cm
• Výška sedu zadná:            40,5 cm
• Výška sedu predná:          44,5 cm
• Uhol sedu:                        7°
•• Hĺbka sedu:                 27, 33, 35 cm 
• Celková dĺžka:                  73-85 cm
• Celková výška:                  61,5-81,5 cm
• Celková šírka:                   šírka sedu+21 cm*
• Max nosnosť:                    100 kg
• Hmotnosť S2 short low (v kg):   8,3-8,4 

Technické údaje S2 Short

• Šírka sedačky:        30, 33, 36, 39, 42, 45 cm
• Výška opierky chrbta:      20, 25, 30, 35, 40, 45 cm
• Výška sedu zadná:            43 cm
• Výška sedu predná:          47 cm
• Uhol sedu:                    7°
•• Hĺbka sedu:             27, 33, 35 cm 
• Celková dĺžka:               73-85 cm
• Celková výška:               64-84 cm
• Celková šírka:               šírka sedu+21 cm
• Max nosnosť:
    - pre šírku sedu 30-42 cm     100 kg
    - pre šírku sedu 45 cm         150 kg
•• Hmotnosť S2 short (v kg):       8,2 -8,8 kg  
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Ultraľahký, akvny PANTHERA S2 Swing               kód L87849  L2.3
Ultraľahký, akvny PANTHERA S2 Swing short (krátky)    kód L87850 L2.3

Panthera S2 swing je určený pre tých, ktorí potrebujú ľahko ovládateľný vozík s dobrou sedacou pozíciou, s dobrými 
jazdnými vlastnosťami, ľahko prenášateľný a s odnímateľnými stupačkami. Panthera S2 swing má nastaviteľný uhol sedačky 
4 stupne, čo poskytuje nové možnos pri hľadaní opmálnej pozície sedu aj pre tých, ktorí sa môžu odrážať nohami alebo 
potrebujú plochejší posed z iných dôvodov. 

PPanthera S2 swing short je adaptáciou S2 swing. Rám vozíka S2 swing short je kratší o 50mm v porovnaní s S2, aby lepšie 
vyhovoval užívateľom nižšej postavy.

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• Odklopné, odnímateľné a delené stupačky 
• Bočnice
• 24” zadné kolesá s možnosťou nastavenia 
   polo   polohy osy zadných kolies
• Titánové obruče
• 5” polotuhé predné kolesá
• Opierka chrbta s plynulo nastaviteľným 
   sklonom 
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
   nastavenia tuhos a tvaru
•• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia 
   tuhos

Technické údaje S2 Swing

• Šírka sedačky:                 36, 39, 42, 45 cm
• Výška opierky chrbta:       20, 25, 30, 35, 40 cm
• Výška sedu zadná:             43 cm
• Výška sedu predná:           45 cm
• Hĺbka sedu:                    40 cm
•• Uhol sedu:                     4 stupne
• Celková šírka:                 šírka sedu +20 cm
• Celková dĺžka:                 78-90 cm
• Celková výška:                 64-84 cm
• Max nosnosť:
    - pre šírku sedu 36-42 cm:    100 kg
    - pre šírku sedu 45 cm:        150 kg
•• Hmotnosť S2 swing (v kg)     9,7 -10,2

Technické údaje S2 Swing short

• Šírka sedačky:                 33, 36, 39 cm
• Výška opierky chrbta:        20, 25, 30, 35, 40 cm
• Výška sedu zadná:             43 cm
• Výška sedu predná:           45 cm
• Hĺbka sedu:                    35 cm
•• Uhol sedu:                     4°
• Celková šírka:                 šírka sedu +21 cm
• Celková dĺžka:                 73-85 cm
• Celková výška:                 64-84 cm
• Max nosnosť:                100 kg
• Hmotnosť S2 swing 
     short (v kg):          9,6-9,7
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Akvny vozík ZX1 Smart                   kód L88009    L2.3

Akvny mechanický vozík predstavuje perfektnú kombináciu nízkej váhy, stability a presného ovládania 

vozíka. Model Smart je skladací akvny vozík s odnímateľnými alebo integrovanými stupačkami. Tento 

vozík sa vyznačuje opmalizovaným skladacím systémom. Novinkou je oválny profil trubky s prepážkou 

vnútri– nižšia hmotnosť vozíka pri zachovaní stability V základnej výbave vozík s bočnicami vo farbe rámu, 

delená stupačka, rúčky pre doprovod. Výber zo 16 farieb rámu.

Technické údaje           (rozmery v mm, váha v kg, miera tolerancie +-10mm):

Šírka sedu               320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520
Celková šírka vozíka         500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
Šírka zloženého vozíka        280 s 0° odklonom kolies resp. 330 s 3° odklonom kolies
Hĺbka sedu              380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Výška sedu vpredu / vzadu      440 - 530 / 400 - 530
VVýška chrbtovej opierky       od 250 do 500 (+ 25 mm)
Výška opierok rúk cca         170 - 245
dĺžka vrát. stupačiek         880 - 1 030 (v závislos na dĺžky rámu, veľkos a polohe kolies)
Nosnosť                150
Váha                  od 9,5 (závisí od zostavy vozíka)
Maximálna povolená hmotnosť   160,5
Transportná váha           od 6,5
VVeľkosť zadných kolies        600 (24"), 635 (25“), 660 (26“)
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Ultraľahký, akvny PANTHERA U2 Light         
kód L87852   L2.3
Panthera U2 light je vozík určený primárne pre skúsených 
akvnych používateľov. Mali by ste byť schopní riadiť 
ľahko vyvážený vozík, bez ochranných koliesok pro 
prevráteniu. 

ŠŠtandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• Pevná zadná os z uhlíkových vlákien
• Titánová stupačka
• Bočnice
• Zadné kolesá: Spinergy 24“, 25“, 26“
• Predné kolesá 90 / 120 mm
•• Titánové obruče
• 3” polotuhé predné kolesá
• Uhol opierky chrbta 11,5°- (-4,5°)
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
    nastavenia tuhos a tvaru
• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia tuhos
• Obojstranná brzda ovládaná jednou rukou
•• Taška pod sedadlo s magneckým uchytením

Technické údaje U2 Light

• Šírka sedačky:                   33, 36, 39, 42 a 45 cm
• Výška opierky chrbta:          25, 30 a 35 cm
• Výška sedu zadná:               43 cm
• Výška sedu predná:             47 cm
• Uhol sedu:                       7 stupňov
• • Hĺbka sedu:                      36-46 cm (nastaviteľná)
• Celková dĺžka:                   82,5 cm (U2 light L rám)
• Celková výška:                   64 - 84 cm
• Celková šírka:                   šírka sedu+21 cm
• Max. nosnosť:                    100 kg
• Hmotnosť U2 light (v kg)       6,7 - 7,4                  
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Ultraľahký, akvny PANTHERA U2                   
kód L87851   L2.3

Panthera U2 je moderný akvny vozík. So zúženým 
predným rámom a ergonomickým tvarom je úžasne 
príjemný na nastupovanie a mnoho ľudí v ňom objaví 
lepšiu pozíciu sedu. 

ŠŠtandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• Titánová stupačka
• Bočnice
• 24” štandardné kolesá s možnosťou nastavenia 
   polohy osy zadných kolies
• Titánové obruče
•• Zadné kolesá 24“, 25“, 26“
• Predné kolesá 90 / 120 mm
• 3” polotuhé predné kolesá
• Uhol opierky chrbta 17,3°- (5°) 
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
   nastavenia tuhos a tvaru
• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia 
   tuho   tuhos

Technické údaje U2

• Šírka sedačky:                   33, 36, 39, 42 a 45 cm
• Výška opierky chrbta:          20, 25, 30, 35, 40, 45 cm
• Výška sedu zadná:               43 cm
• Výška sedu predná:             47 cm
• Uhol sedu:                       7 stupňov
•• Hĺbka sedu:                      35-46 cm (nastaviteľná)
• Celková dĺžka:                   84 cm
• Celková výška:                   64-84 cm
• Celková šírka:                   šírka sedu +21 cm
• Max nosnosť:
    - pre šírku sedu 33-42 cm:     100 kg 
    - pre šírku sedu 45 cm:         150 kg
•• Hmotnosť U2 (v kg)             8,3- 8,8



Elektrický vozík CLOU                   kód L41646   L3.1

• skladací elektrický invalidný vozík pre dospelých, nosnosť 130 kg
• vozík sa dá zložiť po vybra batérie
• vďaka malým rozmerom a polomeru 
   otočenia 1 m vhodný aj do interiéru
• ovládacia skrinka je výškovo a dĺžkovo 
   na   nastaviteľná podľa potreby pacienta
• bočnice sú odnímateľné
• pro prevráteniu má vozík ochranné kolieska 
• stupačky sú výškovo nastaviteľné, odnímateľné                                   

Technické údaje: 

• šírka sedu         38-48 cm                  • výška sedu                  51 cm
• hĺbka sedu        43 cm                        • výška opierky chrbta          40 cm
•• celková výška           91 cm                   • celková šírka             59/66,5 cm 
• stúpavosť            12%                       • váha vozíka                  66 kg
• rýchlosť              6 km/h                  • dojazd                     30 km
• celková dĺžka         110 cm - so stupačkami
                 79 cm - bez stupačiek

NANO X 1.156 – skladací vozík s pevným rámom

Akvny vozík NANO ponúka nezávislosť užívateľa vďaka nízkej hmotnos vozíka a jeho opmálnej 
funkčnos. Je do detailov prispôsobený jedinečným jazdným vlastnosam a pohodliu. Veľkosť pri 
preprave je minimálna. Vozík NANO ukazuje svoj športový charakter vďaka svojej individualite. 

ČiČistý dizajn. Nastaviteľný podľa požiadaviek užívateľa (nastavenie operadla, sedačky, stupačiek, výšky 
sedu). Vďaka individuálnym možnosam nastavenia a širokej ponuky vybavenia vozíka je každý NANO 
X jedinečný.
                                 

• Moderný dizajn: 20 farieb rámu 

• Farebné riadiace a hnacie kolesá Xtrend

• Bočnice vo farbe rámu alebo z karbónu

•• Nosnosť 130 kg

• Váha od 9 kg
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iChair mc1 - kompaktný a inteligentný nástup          kód L41645   L3.2
Nový obratný a spoľahlivý elektrický vozík pre interiér aj exteriér, nosnosť do 120kg, rýchlosť 6km/h.

Prispôsobenie užívateľovi: 
• nastaviteľná šírka sedu od 43 - 60 cm cez teleskopickú sedaciu platňu a bočnice 
• nastaviteľná hĺbka sedu od 40 - 56 cm v 6 stupňoch 
• v základnej výbave štandardná sedačka s opierkou chrbta 
   (na ob   (na obrázku), nadštandard sedací systém ErgoSeat, Basic, 
   Recaro v rôznych rozmeroch

Mechanické  a elektrické nastavenie:
• komfort užívateľa cez štandardné mechanické 
   nastavenie uhla opierky chrbta od -10°do 30°, 
   nadštandard elektrické nastavenie uhla 
   opierky chrbta o 60° 
• • efekvne odľahčenie tlaku cez štandardné 
   mechanické nastavenie uhla sedu od 0° do 10°,  
    nadštandard elektrické nastavenie uhla sedu o 28° 

         Technické údaje:
43-60

24-35/18-29/14-25
43-53/50-60/56-65

580-630

2x180
35-40
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Váhy v kg, kolesá v mm, miera tolerancie +-1cm,  rýchlosť v km/h. Údaje bezvýhradne podliehajú technickým zmenám.    1) Sedací systém – štandard 
/ Ergoseat / Recaro       2) Sedací systém – štandard/ergoseat        3) bez stupačiek a bez opierok lakťa        4) testovacie podmienky 6km/h s batériami 
73Ah (20h)        5) 120 mm vrát.prekonávania schodov        6) rozsah nastavenia sa môže odchyľovať podľa výška sedu a veľkos kolies o max +/-3°

L92691 elektrický vozík Kite – Aviva      L3.2
EleElektrický vozík Kite-Aviva je vhodný do exteriéru aj interiéru.. Nová rada elektrických vozíkov je 
neprekonateľná z hľadiska všestrannos, jazdného chovania a dizajnu. Vozík s pohonom zadných 
kolies spojuje kľúčové prvky definované výkonom a kombinuje inovavny spôsob riešenia ťažiska s 
opmálnym rozložením hmotnos s  vynikajúcim odpružením. Úzky, ale stabilný základný podvozok s 
celkovou šírkou 56 cm umožňuje vynikajúcu mobilitu v interiéri. Na vozíku je možné nastaviť uhol 
opierky chrbta od 90° do 120° , uhol sedačky 0°do 15°, výšku bočníc aj výšku stupačiek. Vozík je 
vybavený osvetlením, kolieskami pro prevráteniu a sedacím vankúšom.

TTechnické údaje:
• Šírka sedu        380 – 530 mm
• Hĺbka sedu        410 – 510 mm
• Výška sedu        435 / 460 / 485 mm
• Výška opierky chrbta   480 / 540 mm
• Uhol sedu         0°- 15°
• Uhol opierky chrbta   90°- 120° 
• • Výška opierky lakťa   230 - 360 mm
• Rýchlosť         6 / 10 km/h
• Dojazd          cca 35 km
• Nosnosť          136 kg



iChair mc2 - inteligentný, variabilný a univerzálny      kód L76762    L3.2
Prispôsobenie užívateľovi: 
• nastaviteľná šírka sedu od 38 - 65 cm cez teleskopickú 
   sedaciu platňu a bočnice 
• nastaviteľná hĺbka sedu od 40 - 56 cm v 6 stupňoch 
• štandardná nosnosť 160 kg – splnené XL- požiadavky

Sedací Sedací komfort: 
• rôzne sedacie systémy odpovedajú individuálnym 
   požiadavkám 
• v základnej výbave štandardná sedačka s opierkou 
   chrbta, nadštandard sedací systém ErgoSeat (na obrázku), 
   Ergostar, Recaro v rôznych rozmeroch

      Technické údaje:                              Zobrazený vozík je v nadštandardnom vyhotovení.

Váhy v kg, kolesá v mm, miera tolerancie +-1cm,  rýchlosť v km/h. Údaje bezvýhradne podliehajú technickým zmenám.    1) Sedací 
systém – štandard / Ergoseat / Recaro       2) Sedací systém – štandard/Ergoseat        3) bez stupačiek a bez opierok lakťa        4) testova-
cie podmienky 6/10 km/h s batériami 73Ah (20h)        5) 120 mm vrát.prekonávania schodov        6) rozsah nastavenia sa môže 
odchyľovať podľa výška sedu a veľkos kolies o max +/-2°

44-53

590-630

25-30 / 35-40

45-50/53-57/64

24-35/18-29/14-25
25-30 / 35-40
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iChair mc3 - inteligentný a komfortný priekopník    kód L69850    L3.2
Prispôsobenie užívateľovi: 
• nastaviteľná šírka sedu od 38 - 65 cm cez teleskopickú 
   sedaciu platňu a bočnice 
• nastaviteľná hĺbka sedu od 40 - 56 cm v 6 stupňoch 
• štandardná nosnosť 160 kg 

Sedací Sedací komfort: 
• rôzne sedacie systémy odpovedajú individuálnym 
   požiadavkám 
• v základnej výbave štandardná sedačka s opierkou chrbta, 
   nadštandard sedací systém ErgoSeat (na obrázku), 
   Ergostar, Recaro v rôznych rozmeroch

         Technické údaje:                          Zobrazený vozík je v nadštandardnom vyhotovení.

Váhy v kg, kolesá v mm, miera tolerancie +-1cm,  rýchlosť v km/h. Údaje bezvýhradne podliehajú technickým zmenám.    1) Sedací 
systém – štandard / Ergoseat / Recaro      2) Sedací systém – štandard / Ergoseat      3) bez stupačiek a bez opierok lakťa        4) testovacie 
podmienky 6/10 km/h s batériami 73Ah (20h)       



RS edícia

Elektrický vozík Opmus                      kód L37759    L3.2

• Elektrický vozík pre dospelých do ťažkých kopcovitých  terénov, nosnosť 150 kg
• Spoľahlivá technológia spojená s vysokými požiadavkami na bezpečnosť poskytuje vysoký štandard
• Vhodný hlavne do exteriéru
• Vozík je osvetlený a vybavený ukazovateľmi smeru
• Batéria je umiestnená pod sedadlom, sedadlo je odklopné
•• Dojazd na jedno nabie je cca 50 km
• Pri transporte je možné odňať opierku chrbta a bočnice, stupačky sklopiť
• Podvozok je odpérovaný a vyvážený, čo prispieva k dobrej prechodnos a bezpečnos v teréne
• Sedadlo odpérované, čalúnené
• Ovládacia skrinka s joyscom
• Farba podvozku strieborná alebo modrá, farba poťahu čierna
• Vozík má poháňané predné kolesá cez diferenciál a jeden motor
•• Súčasťou vozíka je nabíjačka
 
Technické údaje:  
  
• šírka sedu        50 cm                  
• hĺbka sedu        50 cm                  
• výška sedu        59 cm                  
•• výška opierky chrbta   64 cm                           
• celková šírka       68 cm                                   
• celková dĺžka       116 cm /bez stupačiek 103 cm   
• váha vozíka        135 kg
• polomer otočenia     120 cm
• rýchlosť          10 km/h
• max. výška prekážky   11 cm
•• celková výška       106,5 cm
• stúpavosť         18% 
• nastaviteľný uhol sedu   7°-22°
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Elektrický vozík iChair XXL (nie je hradený zdravotnou poisťovňou)

Je určený pre užívateľov s hmotnosťou do 200 kg (s úpravou až do 250 kg).

• šírka sedu od 53 do 70 cm

• hĺbka sedu od 43 do 60 cm

• mechanické polohovanie sedu od 0° do + 10°

• mechanické polohovanie opierky chrbta od -10° do + 30°

• • rýchlosť 6 / 10 km/h

• motory 2 x 300 W/ 350 W

• dojazd 35 km
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Andekubitná sedačka Medimprax             kód L41061

• sedačka do invalidného vozíka
• prevencia pro tvorbe dekubitov
• vysoká pružnosť a tvarová prispôsobivosť materiálu, ktorý zabezpečuje rovnomerné 
   rozloženie tlaku na pokožku
• špeciálny trvale pružný materiál, tzv. „studená pena“
•• poduška je umývateľná
• sedačka sa dodáva s poťahom
 
• rozmer:    42 x 38 x 7 cm
• váha:     0,5 kg



Elektrická polohovacia posteľ Domiflex        kód L72461

Základný model: posteľ so 4-dielnym polohovacím roštom, 2 zábranami, s hrazdou,                 
s ručným ovládaním a matracom

• Elektrická polohovacia posteľ /polohovací rošt, skladacia
• Posteľ so zdvíhacou technikou
• 4-dielny polohovací rošt
•• hlavový diel nastaviteľný do 70°
• nožný diel nastaviteľný do 20°
• rozmer 90 x 200 cm ležiacej plochy
• nastavenie výšky ležiacej plochy od 39,5-80 cm
• na kolieskach (10cm) s brzdou 
• drevená konštrukcia so zábranami
• váha 85 kg, nosnosť 135 kg
•• vonkajšie rozmery 103 x 214 cm

Matrac andekubitný nafukovací L839 s elektrickým        kód K97827
kompresorom L803                          

Matrac andekubitný nafukovací L839 s elektrickým kompresorom L 803 je určený na použie pre pacientov, ktorí 
sú vzhľadom na svoje ťažké telesné poshnue (imobilita, nesebestačnosť, stavy vyžadujúce ošetrovateľskú sta-
rostlivosť) trvalo pripútaní na lôžko.  Pomáha predchádzať vzniku dekubitov.

Matrac tvorený dvoma sekciami komôr, ktoré sú striedavo naplňované vzduchom z kompresoru, pričom pacient 
ostáva v rovnakej výške bez ohľadu na fázu kompresora. Jednotlivé fázy sa striedajú v cykle každé 3 minúty.

• rozmer matraca 90 x 200 x 6 cm
• hmotnosť matraca 2,2 kg,
• nosnosť 100 kg
• rozmery kompresoru 27 x 15 x 14 cm
• hmotnosť kompresoru 2 kg
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Zdvihák elektrický Birdie                          kód L92690

Elektrický zdvihák umožňuje pohodlné zdvíhanie a prepravu pacientov v závesnom páse.

• Maximálny priestor pre užívateľa aj v najvyššej polohe

• Jednoduché a pohodlné otáčanie v závese

• Pedál pre ovládanie roztvorenia základne

• Pohotovostné zastavenie a spustenie pacienta 
   v prípade p   v prípade problému

• Možnosť rozloženia zdviháku na 2 čas 
   bez použia náradia

• Nosnosť 150 kg

• Dĺžka 108 cm, šírka 52 / 89 cm

• Oblasť zdvíhania (rozsah výšky) 53 – 159 cm 

Posteľ polohovacia elektrická Medley Ergo           kód L94051
                                                       

Základný model – 4-dielny polohovací rošt, 2 zábrany, hrazda, ručné ovládanie

• Hlavový diel nastaviteľný do 70 °

• Nožný diel nastaviteľný do 18°

• Rozmer ležiacej plochy 90 x 200 cm

•• Nastavenie výšky ležiacej plochy od 40 do 80 cm

• na kolieskach, s brzdou

• Váha 64 kg, nosnosť 145 kg

• Max. pracovná záťaž 180 kg 

• Vonkajšie rozmery 102 x 224 cm
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Vaňový zdvihák Capri                                          kód L70076

• Zdvíhacie zariadenie do vane, elektrické ovládanie

• Sedačka a zvýšená chrbtová opierka anatomicky tvarované

• Aby sa zjednodušila manipulácia, dá sa Capri rozložiť 
   do ľahkých stavebnicových dielov. 

• Celková hmotnosť 12,9 kg

Invacare ® Orca je veľmi stabilný vaňový zdvihák so zosil-
neným zdvíhacím krížom a základovou doskou. Jeho pred-
nosťou je jeho bezúdržbová prevádzka a veľmi výkonný a 
chý chod.   Chrbtová opierka sa môže sklopiť/polohovať na 
40°. Zdvihák zabezpečuje veľmi jednoduché a bezpečné 
kúpanie. Obsluha pomocou ručného ovládanie.  Zdvihák je 

rozložiteľný na 2 diely. 

Vaňový zdvihák ORCA                                         kód L80203
                                                 od 1.1.2017
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Chodúľka 4-kolesová                            kód L52999
• vďaka mohutnej konštrukcii stabilná pomôcka pre pohyb aj v exteriéri
• predné otočné kolieska zabezpečujú obratnosť pomôcky
• rúčky sú výškovo nastaviteľné 79-97 cm
• je vybavený čalúnenou sedačkou, plastovou táckou, nákupným košíkom a brzdami
• po zabrzdení a odobra tácky možno použiť čalúnenú sedačku na krátky odpočinok 

                                                    Rozmery:  

                          šírka             59 cm
                          hĺbka            57 cm
                          šírka sedu         39 cm
                          výška sedu         62 cm
                          váha            10,2 kg 
                          nosnosť           130 kg
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Chodítko Delta                                               kód L53903

• v základnej výbave košík s táckou   
• trojkolesové chodítko z oceľových trubiek 
• prevedenie: lakované, pochromované 
• výškovo nastaviteľné madlá 80-92 cm
• dve na sebe nezávislé brzdy
• ľah• ľahko skladateľné 
• rozstup zadných kolies 60 cm
• nosnosť 130 kg
• hmotnosť 8 kg

Chodítko štvorkolesové                                kód L53904

• v základnej výbave košík s táckou   
• konštrukcia z oceľových trubiek, lakované
• výškovo nastaviteľné madlá 70-98 cm
• ľahké, skladacie
• rôzne prevedenia kolies a bŕzd
•• rozstup zadných kolies 55 cm
• nosnosť 130 kg
• hmotnosť 12 kg



Chodítko skladacie, krokovacie               kód L37773

• skladacie verkalizačné hliníkové chodítko pre dospelých
• 4-bodové
• výškovo nastaviteľné od 81 - 91 cm

• rozmery:      celková šírka       57 cm
           hĺbka            47 cm
                      váha             2,7 kg
           nosnosť            130 kg

Chodítko pevné                             kód L37772

• verkalizačné hliníkové chodítko pre dospelých
• 4-bodové
• výškovo nastaviteľné od 81 - 92 cm

• rozmery:      celková šírka       53 cm
                      hĺbka            45 cm
           váha             2,3 kg
           nosnosť            130 kg

Chodítko krokovacie Invacare Avena P402        kód L97824

• výškovo nastaviteľné krokovacie chodítko

• celková šírka       63 cm
• nastaviteľná výška     78-91 cm v stupňoch po 2,5 cm
• hmotnosť          2,8 kg
• nosnosť            100 kg

Chodítko pevné Invacare Asteria P409 1515569    kód L97825

• výškovo nastaviteľné pevné chodítko

• celková šírka       61 cm
• nastaviteľná výška     77-95 cm v stupňoch po 2,5 cm
• hmotnosť          2,8 kg
• nosnosť            135 kg
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Toaletný vozík Meyra                                   kód L37762

• univerzálna toaletná stolička na kolieskach pre dospelých, nosnosť 120 kg
• vďaka vlečným kolieskam môže stolička slúžiť k preprave imobilných 
   osôb v interiéri, zadné kolieska s brzdou
• stupačky sú sklopné a odnímateľné,  bočné madlá sú odklopné, 
   čo umožňuje ľahké premiestňovanie osoby na posteľ, vozík.

RRozmery:      

• šírka sedu          45 cm
• hĺbka sedu          43 cm
• výška sedu          56 cm
• výška opierky chrbta      44 cm
• celková šírka         56 cm
• celková dĺžka         95 cm
•• celková výška         99 cm
• váha             14 kg

Toaletný vozík TV                                         kód L37790
• toaletný vozík pojazdný, nosnosť 100 kg
• odklopné opierky rúk a odklopná stupačka
• kolieska otočné, priemer 127mm, zadné s brzdou

Rozmery:    

• celková dĺžka         63 cm
•• celková výška         92 cm
• celková šírka         48 cm
• šírka sedačky         45 cm
• hĺbka sedačky        45 cm
• výška sedu          54 cm
• výška bočníc         19 cm
• hmotnosť           16 kg
•• výška opierky chrbta     52 cm
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Vozík toaletný H720T                          kód L94055

• toaletný vozík pre dospelých

• nosnosť 135 kg

• vhodný aj na prepravu osoby v interiéri

• zadné kolieska s brzdou

• stupačky sklopné a odnímateľné

• bočné madlá odklopné• bočné madlá odklopné

• váha 14 kg



Toaletné nádstavce na WC
• toaletné nádstavce pre dospelých, ktorí majú problém 
    pri vstávaní z nízkeho sedu

• nádstavec z plastu, použitý materiál nedráždi pokožku

• nádstavec je fixovaný na WC skrutkovými príchytkami

• nosnosť 150 kg

•• K37763 výška 10cm, šírka 38 cm

• K37765 výška 10 cm, šírka 35 cm

• K37766 výška 14 cm, šírka 35 cm

Toaletná stolička TŽ                                     kód K37791
Rozmery:     

• celková výška   93 cm    • výška opierky chrbta    53 cm

• celková šírka   56 cm    • výška sedu         52 cm

• celková dĺžka   63 cm    • hmotnosť          8,5 kg

• šírka sedačky   45 cm    • nosnosť           100 kg

•• hĺbka sedačky  45 cm

Stolček sprchovací                            kód K30436
Všestranná pomôcka. Použiteľná v sprche, ale aj 
v mnohých ďalších prípadoch. Pozostáva z plastového 
sedátka z konštrukcie vyrobenej z nehrdzavejúcich 
materiálov.

• Výška sedu nastaviteľná 40-55 cm.

•• Nosnosť 135 kg.

     

Sedadlo do vane závesné                             kód K37804
• pomôcka pre imobilných a starších ľudí
• sedačka z oceľových trubiek s plastovým sedadlom s otvormi pre odtekenie vody
• konce trubiek sú chránené plastovými návlekmi
• farba biela    
• nosnosť 130kg

RRozmery:   

• celková šírka  - vrchná   675 mm

• celková šírka - spodná   510 mm

• výška            245 mm

• hĺbka            420 mm
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Madlo v tvare L                           kód K37800

Rozmery:    výška      680 mm
              priemer      26 mm
              šírka       440 mm                Pravé                              Ľavé

Madlá rovné

   madlo rovné 300 mm    kód K37796 
 madlo rovné 400 mm    kód K37801 
 madlo rovné 500 mm    kód K37797  
 madlo rovné 600 mm    kód K37802  
 madlo rovné 800 mm    kód K37798  
  madlo rovné 1000 mm    kód K37799

Madlo k WC sklopné                                   kód K37803
Rozmery:   

dĺžka                     760 mm
priemer                    26 mm
oporná doska (upevnenie na stenu)    80 x 230 mm

28

Doska vaňová Marina H112                         kód K94053

        Nosnosť 150 kg                                 



AVANTI - KIND                              kód L90554   L2.2

• vhodný pre de od 4 rokov, na mieru dieťaťa vyrábaný

• vozík mechanický, hliníkový, skladací pre de

• opierka chrbta ergonomicky prispôsobená

• ochranné kolieska pro prevráteniu

• bočnica s výškovo nastaviteľnou opierkou lakťa

•• stupačka delená

Technické údaje: 

   • šírka sedu         32-38 cm
   • hĺbka sedu        33-38 cm
   • výška opierky chrbta   34-40 cm
   • výška sedu        42,5 – 49,5 cm
   • nosnosť          75 kg

Rôzne varianty vozíka Avan Kind / s doplnkami za doplatok.
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Ultraľahký, akvny PANTHERA Micro              kód L87855
Panthera Micro je určený pre de od jedného do piach rokov a je určený 
na použie v interiéri.

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• 18” alebo 20“ zadné kolesá s vysokotlakovými 
        plášťami, bez obručí (aby si de neporanili prsty)
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou 
    nastavenia tuhos a tvaru
• 3” tvrdé predné koleso
• Koliesko pro prevráteniu (tánové trubky 
    v tvare U s oporným kolieskom)
• Pevná stupačka, výškovo nastaviteľná

Technické údaje Micro

• Šírka sedačky:               24 a 27 cm
• Výška opierky chrbta:      20 cm
• Výška sedu:                  31 cm
• Hĺbka sedu:                  15-20-25 cm
• Uhol sedu:                   0 stupňov
•• Celková dĺžka:               72,5 cm
• Celková výška:               51,5 cm
• Celková šírka:               šírka sedu +22 cm
• Max nosnosť:                 30 kg
• Hmotnosť Micro (v kg):   3,7- 3,8

Ultraľahký, akvny PANTHERA Bambino         kód L87854

Štandardné prevedenie

• Pevný rám z chróm molybdénu
• Kompletná stupačka s nastaviteľnou 
    výškou, uhlom a hĺbkou
• Zadné kolesá Spox 20”, 22” alebo 24“ s nastaviteľnou osou
• Titánové obruče
•• Kolieska pro prevráteniu
• 5” polotuhé predné kolesá
• Opierka chrbta s plynulo 
    nastaviteľným sklonom 7,7°-12°
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou nastavenia 
    tuhos a tvaru
• Čalúnená sedačka s možnosťou nastavenia tuhos

Technické údaje Bambino

• Šírka sedačky:                 24, 27, 30 a 33 cm
• Výška opierky chrbta:      17-25 cm (štandard)                                   
              27-35 cm (voliteľne)
• Výška sedu zadná:          39 cm
• Výška sedu predná:        41 cm
•• Hĺbka sedu 
   - pri šírke sedu 24 cm:     18-25 cm
   - pri šírke sedu 27-30 cm:   23-30 cm 
• Uhol sedu:                      4°
• Celková dĺžka:                 65-71,5 cm
• Celková výška:                57-65 cm
• Celková šírka:               šírka sedu +21 cm
•• Max nosnosť:                  50 kg

• Hmotnosť Bambino (v kg):   8,2- 8,8                     

L2.3

L2.3
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Možnosť výberu predných kolies - pevné alebo otočné.
Košík nie je v základnej výbave.

Detský kočík Reha TOM 4 – variant A        kód L37792
mini pre de od 1 do 4 rokov

Detský kočík Reha TOM 4 – variant B        kód L37793
maxi pre de od 5 do 10 rokov

• skladací, polohovací kočík pre de
• umožňuje sedenie alebo ležanie dieťatka
• p• pevné vodítko
• odnímateľná a otočná sedačka
• polohovanie – plynule sklopná opierka chrbta 0°-180°
• nastaviteľná výška opierky chrbta 
• nastaviteľná hĺbka sedačky
• stupačka uhlovo a výškovo nastaviteľná
• odnímateľná hrazdička
• medzin• medzinožný klin, 4-bodový pás, strieška, opierka hlavy
• všetky kolesá plné
• odnímateľný poťah – možnosť prania
• rozmery:    výška opierka chrbta         450-600 mm        560-680 mm
        hĺbka sedačky            270-310 mm        320-430 mm
        šírka sedačky            260/300 mm       280/320/380 mm
        vzdialenosť sedačka-stupačka     140-280 mm        240-400 mm
                náklon opierky chrbta        0°-175°          0°-165°
        náklon sedačky           +/-27°           +/-25°
        celková dĺžka            990 mm          1070 mm
        celková šírka             580 mm          630 mm
        celková výška            1010 mm         1060 mm
        brzda nožná
        celková hmotnosť          17 kg           20,5 kg
                nosnosť               35 kg           50 kg
        rozmery zloženého kočíka:       930x580x550 mm     960x630x630 mm

Príslušenstvo ku kočíku:

Strieška

Opierka hlavy

L28433   Pracovný stolík
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Kočík zdravotný Ben 4                       kód L69907
• Kočík polohovací, skladací
• S medzinožným klinom, 4-bodovým pásom, opierkou hlavy a strieškou
• Pevná sedačka s odnímateľným poťahom
• Stupačka uhlovo a výškovo nastaviteľná
• Možnosť výberu predných kolies - pevné alebo otočné
• • Všetky kolesá plné

Technické údaje (v mm a kg)                MINI         STANDART                 MAXI

Výška opierky chrbta                     530                630                         710
Hĺbka sedačky                          250                280                         360
Šírka sedačky                          300                340                         370
Vzdialenosť sedačka – stupačka                  130-260             190-330                  220-380
Polohovanie opierky chrbta            0° - 180°         0° - 180°                 0° - 130°
Sklon sedačky                          17°/20°/23°           17°/20°/23°          17°/20°/23°
CelCelková dĺžka                          1020               1020                         1070
Celková šírka                             620                620                         660
Celková výška /poloh.rúčkou                1045               1045                        1060
Brzda                               nožná              nožná                      nožná
Celková hmotnosť                         15                 16,5                         17,5
Nosnosť                              35                   35                            50
Dĺžka zloženého kočíka                     920                   920                         930
ŠírŠírka zloženého kočíka                     610                   610                          650
Výška zloženého kočíka                      580                   580                         530

Príslušenstvo ku kočíku:
• Strieška       
• Opierka hlavy   

Košík nie je v základnej výbave

32



Kočík zdravotný Buggy Corzo                   kód L69906

• Kočík skladací s 5-bodovým pásom
• nastaviteľná sedačka (hĺbka a opierka chrbta)
• nastaviteľná hĺbka sedačky 32-39 cm
• šírka sedačky 38 cm
• nastaviteľná výška opierky chrbta  65-93 cm
• plynule na• plynule nastaviteľná výška podnožky  29-45 cm
• sklon sedačky 25°
• náklon opierky chrbta 90°, 88° 
• nastaviteľná tuhosť sedačky
• nosnosť 75 kg
• celková hmotnosť 14 kg
• celková šírka 63 cm, dĺžka 115 cm, výška 102-119 cm
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Kočík zdravotný Buggy Corzino            kód L69905

• Skladací kočík s 5-bodovým pásom
• Šírka sedačky 38 cm
• Hĺbka sedačky 36 cm
• Výška opierky chrbta 85 cm
• Náklon opierky chrbta 96°, 94°
• Sklon sedačky 24°• Sklon sedačky 24°
• Výškovo nastaviteľná stupačka 27-43 cm
• Nosnosť 75 kg
• Celková hmotnosť 13,8 kg
• Celková šírka 63,5 cm, dĺžka 115 cm, výška 122 cm



Detské polohovacie ležadlo do vane                kód K28413

Ležadlo do vane pre de s nosnosťou do 35 kg. 
Možnosť fixácie hlavy pomocou pásu so suchým zipsom. 
Nastaviteľná poloha opierky chrbta a opierky nôh.

• základňa         37x69 cm
• výška operadla     60 cm
•• dĺžka sedu        30 cm
• hmotnosť         5kg

PIPER Comfort                      (nie je hradený zdravotnou poisťovňou)

PIPER Comfort je rehabilitačný buggy kočík, určený pre transport de so špeciálnymi potrebami. Úplne       
a kompaktne skladací podvozok je vyrobený z odľahčených profilov z hliníkových zlian. Buggy kočík je 
vybavený uhlovo nastaviteľnou opierkou chrbta, veľkými kolesami 175/265 mm, veľkou stupačkou                
a 5-bodovým fixačným pásom. Vďaka týmto vlastnosam je výrobok vhodný do mesta a verejnú 
prepravu, ale aj pre transport mimo mesta. Nosnosť 50 kg.

ZZákladné prevedenie:

• šírka sedu 24 – 35 cm, hĺbka sedu 29 cm
• výška opierky chrbta 68 cm
• nastaviteľný uhol opierky chrbta 90°- 135°
• plynule nastaviteľná výška stupačky
• 5-bodový fixačný pás
• plné kolesá 175 / 265 mm
• p• predné kolesá s aretáciou
• uhol sedu 26°
• spojená rukoväť
• košík, transportná poistka
• farba podvozku a poťahu podľa aktuálnej ponuky
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Sedačka Aris 2                             kód L28408
 

• pre de od 2 - 8 rokov, nosnosť 45 kg
• polohovacia sedačka 
• v základnej výbave - opierky hlavy, bočné opierky tela, medzinožný klin, 4-bodový fixačný 
   pás, popruhy na upevnenie nôh, nočník
•• plynulé nastavenie sklonu opierky chrbta 10°- 42°, sklonu sedačky 5°,  hĺbky sedu 
 220 - 340mm, výšky opierok nôh 130-360mm  podľa výšky dieťaťa
• prispôsobená k vykonávaniu hygienickej potreby
• sedačka a opierka chrbta sú čalúnené, poťah je umývateľná koženka, konštrukcia 
 drevená, umývateľná
• možnosť použia v škole, doma

Rozmery sedačky:     • výška sedu nastaviteľná   370-560 mm
                              • šírka sedu           340 mm
               • celková šírka          460 mm
               • celková dĺžka         700 mm
               • celková výška          900-1090 mm
               • výška opierky chrbta     560 mm
               • hmotnosť                             11 kg

Doplnok:  pracovný stolík (nehradí ZP)

Sedačka Aris 3                             kód L28409

• pre de od 7 - 15 rokov, nosnosť 70 kg
• plynulé nastavenie sklonu opierky 
   chrbta 7°- 55°, sklonu sedačky 5°,  
   hĺbky sedu  250 - 400mm, 
   výšky opierok nôh 230 - 400mm  
   podľa    podľa výšky dieťaťa

Rozmery sedačky:    
   
   • výška sedu          480 mm
   • šírka sedu           400 mm
   • celková šírka          510 mm
   • celková dĺžka         750 mm
      • celková výška          1050 mm
   • výška opierky chrbta     660 mm
   • hmotnosť                             14 kg

Doplnok:  pracovný stolík (nehradí ZP)
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