
JACKO Clipper

• 2 veľkosti - STD, MAXI

• široká škála príslušenstva

zložený kočik
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Podnožka uhlovo a 
výškovo nastaviteľná

nastaviteľná šírka
(za použitia flexi 
sady)



distribútor: Servis INVO spol. s r.o., Majerská 16, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: info@servisinvo.sk, www.servisinvo.sk, tel.č.: 048/4143286,88

R51R46 R52 R53

FAREBNÉ VARIANTY

Základné prevedenie: 
• úplne polohovateľná opierka chrbta
• uhlovo a výškovo nastaviteľná podnožka
• 175/265 mm plné kolesá
• odnímateľná hrazdička s poťahom
• výškovo nastaviteľné ergonomické vodítko
• reflexné bezpečnostné prvky
•  farvy podvozku a poťahu sú podľa aktuálnej

ponuky.

Novonavrhnutý štandardný reha kočík je predstaviteľom jednoduchého moderného designu. Kočík je 
určený pre deti s ľahkým postihnutím, kde je požadovana jednoduchá manipulácia, veľmi kompaktné rozmery 
a ľahký podvozok. Sedačka je vybavená odnímateľným mäkkým polstrovaným textilným poťahom v módnom 
dizajne. Použitím doplnkovej “Flexi sady” možno nastaviť jeho šírku. Konštrukcia tohto kočíka vychádza z 
vynikajúcej rady kočíkov Jacko s kompaktným a ľahkým skladaním. Jacko Clipper je k dispozícii v dvoch 
veľkostiach a je určený nie len pre využitie v meste, ale vďaka plným kolesám veľkosti 175/265 mm aj do 
prírody. 

Voliteľné doplnky: 
• FLEXI-sada
• chrániče s polohovaním opierky chrbta
• košík
• strieška
• opierka hlavy
•  fixačný pás 5-bodový, medzinožný klin  a

ďaľšie doplnky podľa aktuálnej ponuky.

 STD MAXI
  Výška chrbtovej opierky [mm] 650 730

     Hĺbka sedačky [mm] 300 370
Šírka sedačky [mm] 340 380

Sedačka - podnožka [mm] 275-360 275-380
  Uhol opierky chrbta 0°- 155° 0°- 155°

Uhol sedačky 20° 20°
Celková dĺžka [mm] 780 780
Celková šírka [mm] 590 630

 Celková výška /vrátane nastaviteľného vodítka [mm] 950/1150 970/1200
Brzda nožná nožná

Hmotnosť 16,5 kg 18,5 kg
Nosnosť 40,0 kg 50,0 kg

   Dĺžka zloženého kočíka [mm] 860 920
   Šírka zloženého kočíka [mm] 590 630

  Výška zloženého kočíka [mm] 360 360

Objednávkové kódy: Cena:
JACKO Clipper STD: 
JACKO Clipper MAXI: 

J5CWKPYYY 1350 eur  
J5CWKPXYY            1390 eur




