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Úplne nový rehabilitačný kočík JACKO  Streeter - je určený pre deti s ľahkým postihnutím. Novo 
vyvinutý kompaktný podvozok z hliníkových zliatin spolu s príjemne čalúnenou sedačkou poskytuje 
vášmu dieťaťu komfort a pohodlie. Veľká ponuka fixačných doplnkov podporí správne sedenie. 
Prednosťou kočíka je nízka hmotnosť aj pri zachovaní polohovania opierky chrbta, pri veľkosti STD 
možnosť prejazdu limitujúcou šírkou vstupného prechodu šírky 600mm a vďaka predným otočným 
kolesám jednoduchá manipulácia. JACKO Streeter je ponúkaný v dvoch veľkostiach STD a MAXI a je 
určený ako pre mestské komunikácie, tak aj pre jazdu v ľahkom teréne a to vďaka zadným kolesám s 
priemerom 260 mm. Správny výber kočíka a vhodnosť použitia príslušenstva doporučuje výrobca 
konzultovať s odborným lekárom. Jacko je vhodný variant aj pre deti s ľahším postihnutím, do výšky 
až 140 cm. 

Výrobok spĺňa požiadavky podľa najnovších noriem EU a tiež požiadavky podľa platných 
hygienických a technických noriem a je na neho vyhlásená zhoda podľa platných noriem a 
nariadení vlády. 

  
 

 

Základné prevedenie: 
 

 plynule polohovateľná chrbtová opierka 

 výškovo a uhlovo nastaviteľná podnožka 

 plné kolesá priemer 260 mm (175/265 mm) 

 odnímateľná hrazdička s poťahom 

 ergonomická rukoväť s výškovým nastavením 

 komfortný poťah  

 reflexné bezpečnostné značky 

 vzor poťahu a farba podvozku podľa aktuálnej ponuky 

  

Objednávkové kódy, pevné kolesá                                                                                                              Cena / Eur 

JACKO 5Streeter STD, predné otočné kolesá / J5SWKPYYY 1250 
 

JACKO 5Streeter MAXI, predné otočné kolesá / J5SWKPXYY 1300     
 



Základné technické parametre JACKO STD JACKO MAXI 

Výška opierky chrbta [mm] 630 710 

Hĺbka sedačky [mm] 200/275/300 320/345/370 

Šírka sedačky [mm] 340 380 

Vzdialenosť sedačka - podnožka [mm] 240-380 240-400 

Náklon opierky chrbta 0° - 155° 0° - 155° 

Náklon sedačky 20° 20° 

Celková dĺžka [mm] 780 780 

Celková šírka [mm] 590 630 

Celková výška/s poloh.rúčkou [mm] 950/1150 970/1200 

Celková hmotnosť [kg] 15,5 kg 17,5 kg 

Nosnosť [kg] 40,0 kg 50,0 kg 

Dĺžka zloženého kočíka [mm] 860 920 

Šírka zloženého kočíka [mm] 590 630 

Výška zloženého kočíka [mm] 370 370 

          
 

 

 

 

 

 
 
 
Distribútor v SR:  

Servis INVO sro, Majerská 16, 974 01 Banská Bystrica,  
tel. 048/4143288, 0918747404, www.servisinvo.sk 
 
platnosť pre rok 2021, ceny uvedené s DPH        
      

http://www.servisinvo.sk/

