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PIPER Comfort

• veľmi kompaktne skladací kočík

• uhlovo nastaviteľná opierka chrbta
• spojená rukoväť, možnosť

ovládanie jednou rukou

• veľká stupačka, výškovo nastaviteľná
• nosnosť do 50 kg

NOVINKA



základné prevedenie: 
• pevná hĺbka sedu
• pevná výška opierky chrbta
• nastaviteľný uhol opierky chrbta
• plynule nastaviteľná výška stupačky
• 5-bodový fixačný pás
• plné kolesá 175 / 265 mm
• predné kolesá s aretáciou
• odnímateľné kolesá
• spojená rukoväť
• košík, transportná poistka
• farba podvozku a poťahu podľa aktuálnej ponuky

PIPER Comfort je rehabilitačný buggy kočík, určený pre transport detí so špeciálnymi potrebami. Úplne a 
kompaktne skladací podvozok je vyrobený z odľahčených profilov z hliníkových zliatin. Buggy kočík je 
vybavený uhlovo nastaviteľnou opierkou chrbta, veľkými kolesami 175/265 mm, veľkou stupačkou a 5-
bodovým fixačným pásom. Vďaka týmto vlastnostiam je výrobok vhodný do mesta a  verejnú prepravu, ale aj 
pre transport mimo mesta. Variabilita výrobku a možnosť pripevnenia rôzneho príslušenstva zaisťuje splnennie 
väčšiny požiadaviek širokého spektra užívateľov. Správne používanie výrobku by malo byť konzultované s 
odborným lekárom. Výrobok odpovedá najnovším normám EU, ako aj hygienickým, technickým a 
bezpečnostným požiadavkám. 

zložený kočík

voliteľné príslušenstvo (ceny uvedené v EUR s DPH): 

  208 € zimný nánožník veľ.S,M
68 € flexi sada 
na úpravu šírky sedu

32 € úchyty na nohy 88 € letný nánožník

 53 € opierka hlavy 
nastaviteľná  strieška classic 180 € pláštenka 38 €

29 € medzinožný klin 58€ fixácia ramien a hrudníka
144 € r edukčná 
vložka (pre malé deti)



predné kolieska otočné              
možnosti polohovania

možnosti nastavenia

polohovanie do ľahu

výškové nastavenie stupačky

polohovanie 
opierky chrbta

výškovo nastaviteľná 
stupačka

šírka sedačky (pomocou flexi sady)



technické parametre 

výška opierky chrbta [mm] 680
       hĺbka sedačky[mm] 290

 šírka sedačky [mm] 240-350
vzdialenosť sedačka - stupačka [mm] 250-375

        uhol opierky chrbta 90° - 135°
           uhol sedu 26°

  celková dĺžka [mm] 1080
 celková šírka [mm] 590

         celková výška s rukoväťou [mm] 1000
brzda nožná

celková hmotnosť 14,5 kg
nosnosť 50,0 kg

    dĺžka zloženého kočíka [mm] 1000
    šírka zloženého kočíka [mm] 310

   výška zloženého kočíka [mm] 300

G07

G13

G06

G12

varianty poťahov

distribútor: Servis INVO spol. s r.o., Majerská cesta 16, 97401 Banská Bystrica
 tel.: +421 48 4143288, +421 48 4143286 |
e-mail: info@servisinvo.sk  |  www.servisinvo.sk

objednávkový kód: 
PIPER Comfort:  PIC34PYYY 

700cena EUR (s DPH) 

ceny platné pre rok 2022




