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TOM 5  STREETER 

Špeciálne odľahčený podvozok úplne novej generácie je vyrobený z ľahkých hliníkových zliatin metódou Alux, 

high-tech produkčnou technológiou využívajúcou výhody hliníkových zliatin a titánového spojiva, čo v kombinácii 

zaisťuje nízku hmotnosť a vysokú pevnosť. Kompaktne skladací podvozok obsahuje celkom nové rozhrania 

podvozok – sedačka, nový systém bŕzd, aktívne odpruženie, ergonomickú rukoväť s výškovým nastavením. 

Celkom nová 100% Alux sedačka je úplne odnímateľná a otočná,  úplne polohovateľná a veľkostne nastaviteľná. 

Unikátny systém monoslide obsahuje nielen nový teleskopický spôsob naklápania, ale aj úplne nový systém 

veľkostného nastavenia sedačky a opierky chrbta a tiež možnosť upevnenia fixačných doplnkov a príslušenstva. 

Sedačka je vybavená úplne odnímateľným komfortným poťahom moderného designu s mäkkou výplňou. Ľahkou 

manipuláciou je zaistená úplné zloženie kočíka aj s pripevnenou sedačkou.  

Zdravotný kočík Tom 5 Streeter bol vyvinutý v spolupráci s profesionálnym designárskym štúdiom a odbornými 

lekármi. Výrobok vyniká nielen moderným designom, ale aj vysokou úžitkovou hodnotou – je jedným z najľahších 

výrobkou vo svojej kategórii a okrem iného jeho 260 mm (175/260 mm) plné kolesá zaisťujú veľmi dobré jazdné 

vlastnosti v meste a aj na nerovnom povrchu. Správny výber kočíka a vhodnosť použitia príslušenstva doporučujeme 

konzultovať s odborným lekárom. 

Výrobok spĺňa požiadavky podľa najnovších noriem EU a taktiež požiadavky podľa všetkých platných hygienických 

a technických noriem a je na neho vyhlásená zhoda podľa platných noriem a nariadení vlády. 

Základné prevedenie: 

 odnímateľná a otočná sedačka

 nastaviteľná výška opierky chrbta

 nastaviteľná šírka a hĺbka sedačky s korešpondujúcim nastavením pozície podnožky

 plynule nastaviteľný sklon sedačky

 plynule sklopná opierka chrbta

 kyčelné opierky

 podnožka uhlovo a výškovo nastaviteľná

 stupačka uhlovo nastaviteľná

 bezúdržbové kolesá priemer 260mm (175/260 mm)

 predné kolesá otočné s aretáciouo
 odnímateľná hrazdička s umývateľným poťahom

 ergonomická rukoväť s výškovým nastavením

 košík a poťah sedačky s reflexnými značkami

 bočné chrániče rámu

 vzor poťahu a farva podvozku podľa aktuálnej ponuky
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TOM 5 Streeter Cena EUR

 2220 

 2220 

 2320 

MINI, predné otočné kolesá   

STD, predné otočné kolesá   

MAXI, predné otočné kolesá 

T5SWKPMYY  

T5SWKPYYY  

T5SWKPXYY 

Základné technické parametre  MINI  STD  MAXI 

Výška opierky chrbta [mm] 440-570 510-680 550-700

Hĺbka sedačky [mm] 185-270 230-330 290-400

Šírka sedačky [mm] 220-280 250-350 270-390

Vzdialenosť sedačka-podnožka [mm] 90-260 120-360 120-390

Sklon opierky chrbta 0° - 170° 0° - 170° 0° - 170° 

Sklon sedačky +45°/-20° +40°/-20° +40°/-20°

Celková dĺžka [mm] 860 870 870 

Celková šírka [mm] 590 630 670 

Celková výška/poloh.vodítkom [mm] 950/1100 950/1100 970/1180 

Brzda nožní nožní nožní 

Celková hmotnosť [kg] 15,5 17,5 19 

Nosnosť [kg] 35 40 50 

Dĺžka zloženého kočíka [mm] 850 860 870 

Šířka zloženého kočíka [mm] 590 630 670 

Výška zloženého kočíka [mm] 360 370 370 

Ceny uvedené v EUR, platné pre rok 2022 



DOPLNKY

opierka hlavy jednodielna 58€          opierka hlavy nastav. 75€         opierka hlavy s krčnou podperou 97€ 

 podpažné opierky 57€ pás hrudný fixačný 79€ lumbálna podpora 20€ 

     klin chrbtovej opierky 46€ 5-bodový pás 82€ 4-bodoý pás 60€

hrudný pásik k 4-bod.pásu 62€  fixačná vesta 73€ fixácia ramien a hrudníka 58€ 



2-bodový fixačný pás 33€      fixácia panvy  68€  fixačné nohavice 50€ 

  medzinožný klin 26€ opierky lýtok s fixáciou 117€  fixačný nožný pás 38 € 

vymedzenie bočníc 175€ stolík 275€ chránič proti úrazu 110€ 

s polohovaním opierky chrbta 

Ochrana adaptéru hrazdičky     strieška classic 140€        strieška letná 110€ 

Pláštenka 45€          taška 82€ poistka polohovania opierky chrbta 

  pre spastické deti 22€ 



nánožník letný 100€    nánožník zimný 208€           zosilnený textil.košík 126€ 

 (nosnosť 10 kg) 

 úprava – bubnové brzdy 460€ izbový podstavec 470€  košík oceľový 315€ 

*  (nosnosť 20 kg) 

    *oceľový košík je možné dať len na kočík veľkosti STD alebo maxi,







Farebné varianty: 




