
DIXIE Plus

zložený kočík

nastaviteľný

UNI
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•  pre deti s miernym postihnutim
• 100% ALUX podvozok
• “clip-A-go”  rozhranie - veľká

flexibilita, jednoduchá manipulácia
• otočná sedačka a uhlovo nastaviteľná

opierka chrbta
• vhodný pre deti s hmotnosťou do 30 kg
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distribútor: Servis INVO s.r.o., Majerská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048 / 4143286 , 88
e-mail: info@servisinvo.sk, www.servisinvo.sk
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farebné varianty

 D4P
      výška chrbtovej opierky [mm] 500

      hĺbka sedačky [mm] 280
 šírka sedačky [mm] 340

    vzdialenosť sedačka -stupačka [mm] 200-310
 uhol opierky chrbta 0°- 180°

uhol sedačky 7°
 celková dĺžka [mm] 830
 celková šírka [mm] 595

     celková výška /vrátane ergonomickej rúčky [mm] 910/1150
brzda nožná

hmotnosť 15,0 kg
nosnosť 30,0 kg

    dĺžka zloženého kočíka [mm] 900
    šírka zloženého kočíka [mm] 595

    výška zloženého kočíka [mm] 380 

základné prevedenie - 670 eur: 

Celkom nový kočík DIXIE má ľahký hliníkový podvozok vyrobený technológiu ALUX. Nové originálne rozhranie 
“clip-A-go” sedadlo / podvozok ponúka veľkú flexibilitu a jednoduchú manipuláciu. Komfortné sedenie 
zabezpečuje sedačka s odnímateľným mäkkým poťahom a výškovo nastavitľná stupačka. Konštrukcia kočíka 
umožňuje zloženie do kompaktných rozmerov, a prejazd dverami so šírkou 600 mm. DIXIE je vyrábaný v jednom 
univerzálnom rozmere a je určený nielen na použitie v mestách, ale vďaka plným kolieskam 200/265 mm a 
odpruženému podvozku je vhodný aj mimo mesta. Kočík je vhodný pre menšie deti s miernym zdravotným 
postihnutím. Správne používanie výrobku by malo byť konzultované s odborným lekárom. 

voliteľné doplnky: 

• FLEXI sada s bočnou oporou 70 eur
• strieška 60 eur
• pláštenka 35 eur 
• letný nánožník 62 eur
•  zimný nánožník 152 eur 
• taška 49 eur 
• fixácia ramien a hrudníka 34 eur 
• fixačné pásy na nohy 25 eur 

• otočná sedačka s “clip-A-go” rozhraním
• polohovacie opierka chrbta
• nastaviteľná šírka sedu pomocou FLEXI sady (voli-

teľný doplnok)
• výškovo a uhlovo nastaviteľná stupačka
• odpružený podvozok
• odnímateľná hrazdička s poťahom
• výškovo nastaviteľná ergonomická rúčka
• 5-bodový fixačný pás
• medzinožný klin, opierka hlavy
• košík
• 200/265 mm plné kolesá

cenník 2021
ceny uvedené s DPH



flexi sada strieška pláštenka nánožník letný

taškanánožník zimný fixácia ramien a hrudníka fixačné pásy na nohy
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