
nowy w rodzinie



Oto YETI - nowy członek rodziny wózków specjalnych MyWam. Zaprojektowany z 
myślą o dzieciach starszych o masie ciała do . Jego solidna konstrukcja oraz 75kg
ogromne możliwości dostosowania parametrów na każdej płaszczyźnie czynią go 
niezawodną pomocą w codziennym funkcjonowaniu.

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia 
- porażenia i niedowłady tułowia

 WSKAZANIA:

- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
 * mózgowe porażenie dziecięce   *przepuklina oponowo - rdzeniowa   *dystrofia mięśniowe

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA WYMIARY PO ZŁOŻENIU

szerokość siedziska: 31*/43 cm

szerokość oparcia: 30*/42 cm

głębokość siedziska: 31 - 45 cm

wysokość oparcia: 65 - 85 cm

regulacja podnóżka: 29 - 44 cm

waga wózka /z akcesoriami/: 27,5 kg

długość wózka: 120 cm

wysokość wózka: 134 cm

szerokość wózka: 66 cm
* wymiar z wkładkami zwężającymi

maksymalna waga: 75 kg

wzrost: 130 - 175 cm

D 111cm / Sz 66 cm / W 48cm

YETI



YETI - bogate możliwości regulacji

   Zestaw czterech elastycznych wkładek zwężających 
umożliwia dostosowanie wewnętrznej głębokości 
wózka dla drobniejszych dzieci. Możliwość doczepienia 
ich do bocznych elementów tapicerki na dowolnej 
wysokości pozwala usadowić dziecko w optymalnej dla 
niego pozycji.

Regulowana wysokość oparcia pozwala na wyciągnięcie 
go na maksymalną wysokość 85 cm, z kolei głębokość 
siedziska do 45 cm i obniżenie podnóżka do 44 cm. Tak 
szeroki zakres regulacji jest odpowiedzią na potrzeby 
dzieci starszych.



YETI - komfort i bezpieczeństwo

YETI posiada regulację kąta pochylenia 
oparcia, która istotnie zwiększa komfort 
użytkowania. Prostota działania tego 
mechanizmu jest jego dodatkowym 
atutem, zwłaszcza przy częstym jej 
stosowaniu.

YETI posiada również regulacje kąta 
pochylenia siedziska, co daje możliwość 
stabilnego i komfortowego usadowienia 
użytkownika w wózku.

System montażu tapicerki oparty na 
wzmacnianych pasach i rzepach ułatwia 
szybki jej montaż i demontaż. Jest to 
niezbędne podczas regulacji parametrów 
wózka - wysokość oparcia i głębokość 
siedziska.

Yeti wyposażony został w regulowane 
fartuchy przeciwwietrzne 
umożliwiające komfortową podróż w 
mniej sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.



Wyposażenie - zrób to po swojemu

Jak wszystkie inne wózki MYWAM, YETI posiada niezwykle bogate możliwości 
doposażenia. W zależności od potrzeb możesz przygotować wasz wózek zarówno na 
konkretną porę roku, jak i pogodę, co znacząco wpływa na komfort użytkowania.

Dzięki dodatkowym akcesoriom, takim jak torba podróżna czy kosz na zakupy, YETI 
staje się doskonałym wsparciem na co dzień. Wspólne codzienne zakupy czy dłuższy 
spacer staną się znacznie łatwiejsze.



YETI 


