POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI
Wózek spacerowy specjalny GRIZZLY przeznaczony jest dla dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami ruchowymi oraz
jednostkami chorobowymi, w wyniku których ruch jest znacznie utrudniony lub niemożliwy. Jest on
odpowiedni dla dzieci o wzroście od 85 do 140 cm i wadze do 45 kg.
GRIZZLY wyposażony jest w kompleksowy system stabilizacji na poziomie głowy, tułowia i bioder
składający się z pelot regulowanych zarówno na wysokość, szerokość, głębokość, jak i pod kątem. Co
więcej, dzięki systemowi „ROSNĘ Z TOBĄ” możliwa jest precyzyjna regulacja głębokości siedziska
oraz wysokości oparcia. W połączeniu z regulowaną wysokością podnóżka otrzymujemy sprzęt
idealnie dostosowany do potrzeb dziecka, który posłuży Wam przez wiele lat.
Oprócz wielu przydatnych funkcji, takich jak KOŁYSKA czy siedzisko z możliwością obracania
względem kierunku jazdy, wózek GRIZZLY może pochwalić się również pozytywnym
wynikiem TESTÓW ZDERZENIOWYCH ISO 7176-19, co pozwala na wykorzystanie go do
przewożenia dzieci w wózku w pojazdach do tego przystosowanych.
WSKAZANIA:
paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład
tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie
prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak
porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
imitacja lnu

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
imitacja lnu

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
imitacja lnu

RAMA
lakierowana / błysk

funkcje

bezpieczeństwo i komfort

FUNKCJA KOŁYSKI
łatwe dopasowanie

REGULACJA OPARCIA
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA
szybkie i łatwe dopasowanie

3

0°-30°

4 pozycje

0°- 81°

6 pozycji

55°- 180°

5 pozycji

ROSNĘ Z TOBĄ
regulacja parametrów

KOMPLEKSOWA STABILIZACJA
regulowane peloty

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

Zaletą wózka GRIZZLY jest system „ROSNĘ Z TOBĄ”
Możliwość dopasowanie głębokości siedziska do 37
cm, wysokości oparcia do 70 cm i możliwość
obniżenia podnóżka do 40,5cm poniżej poziomu
siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania,
przez co wózek może Wam posłużyć przez długie
lata.

Trzy pary pelot na poziomie głowy, klatki piersiowej i
bioder posiadające szeroki zakres regulacji zarówno
w pionie, poziomie, na głębokość i pod kątem
zapewniają wyjątkowa stabilizację, bezpieczeństwo
oraz komfort podróżującemu w wózku dziecku.
Elementy boczne siedziska stanowią dodatkowe
zabezpieczenie.

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w
każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO
przygotuj wózek do spaceru

KOMPATKOWA RAMA
łatwe składanie i transport

Konstrukcja wózka GRIZZLY pozwala na obrócenie
siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu
możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i
samopoczucie małego podopiecznego.

Konstrukcja wózka specjalnego GRIZZLY umożliwia
jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie
wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego
transport i przechowywanie.

funkcjonalne akcesoria

Daszek z okienkiem

Regulowane peloty
Podnóżek z regulacją wysokości
i kąta pochylenia

Barierka zabezpieczająca

Blokada kierunku jazdy
Łatwy system montażu kół

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu,
takich jak blokada kierunku jazdy na przednich
kołach, centralny hamulec, amortyzacja na
wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

w praktyce

akcesoria

bogate możliwości wyposażenia

regulowane peloty

elementy boczne oparcia

pasy odwodząco - stabilizujące

klin

daszek z okienkiem

barierka zabezpieczająca

kosz na zakupy

torba turystyczna

stolik terapeutyczny

parasolka przeciwsłoneczna

moskitiera

zestaw MIŚ GRIZZLY

rękawice zimowe

zestaw MIŚ GRIZZLY

folia przeciwdeszczowa

śpiwór na nogi

parametry
PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

szerokość siedziska 18*- 40 cm

waga wózka 20 - 28 kg

wzrost 85 - 140 cm

głębokość siedziska 25 - 37 cm

długość wózka 97 - 115 cm

max waga 45 kg

wysokość oparcia 57 - 70 cm

wysokość wózka108 - 123 cm

regulacja podnóżka 23 - 40,5 cm

szerokość wózka 65 cm

wymiary po złożeniu: rama L 80 x W 64 x H 35 cm / siedzisko L 72 x W 43 x H 47 cm

* z pelotami

