
Jego stelaż został wykonany ze stopów aluminium i stali, dzięki czemu wózek jest bardzo wytrzymały 
(dla dzieci o wadze do 40 kg), a jednocześnie jest niezwykle lekki (od 10 kg).

przepuklina oponowo - rdzeniowa

Lekka konstrukcja, możliwości regulacji oraz szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów czynią 
ten lekki wózek efektywnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

Wózek spacerowy specjalny PEGAZ typu PARASOLKA to lekki, kompaktowy sprzęt dedykowany dla dzieci o 
wzroście od 80 do 140 cm i wadze do 40 kg.

System ROSNĘ Z TOBĄ wraz z wkładkami zwężającymi pozwala na dopasowanie wymiarów 
wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie służył  Wam przez wiele lat.

porażenie mózgowe

inne warunki utrudniające samodzielne poruszanie się

WSKAZANIA:

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk



REGULACJA OPARCIA 
zmiana kąta odchylenia

REGULACJA PODNÓŻKA
ustawienia wysokości

PODSTAWOWA POZYCJA 
wartość kąta

DOPASOWANIE WYMIARÓW
wkładki zwężające

ROSNĘ Z TOBĄ
 możliwość zmiany parametrów siedziska i oparcia

Konstrukcja wózka specjalnego PEGAZ pozwala na dopasowanie jego rozmiaru do dziecka. 
Dzięki prostemu mechanizmowi odpinania podnóżka możemy obniżyć go do 40 cm w dół 
od poziomu siedziska. Złożona krawędź siedziska pozwala zwiększyć jego powierzchnię o 8 
cm, co daje nam maksymalną głębokość 33 cm. Metalowe przedłużki oparcia pozwolą na 
jego wydłużenie o 10 cm, co daje nam maksymalną wysokość 60 cm! Przy maksymalnych 
ustawieniach niepozorny PEGAZ jest w stanie bezpiecznie przewozić dziecko o wzroście do 
140 cm i wadze  do 40 kg.

Wózek PEGAZ może zostać wyposażony w dwie 
wkładki zwężające montowane po jego bokach. 
Zapewniają one dodatkową stabilizację i komfort 
jazdy młodszym użytkownikom.

25° 1 pozycja 22°, 34° 2 pozycje 20, 30, 40 cm 3 pozycje

funkcje  bezpieczeństwo i komfort



Lekka, kompaktowa konstrukcja typu PARASOLKA 
umożliwia minimalizowanie parametrów wózka, co 
ułatwia jego transport oraz przechowywanie. 

KOMPAKTOWA RAMA
łatwe składanie i transport

PEGAZ posiada amortyzację na wszystkich czterech kołach, blokadę kierunku jazdy na przednich 
kołach oraz zestaw dwóch niezależnych hamulców na tylnych kołach. Dodatkowo w tylnej części 
stelaża możemy zamontować stopkę przechyłową, który ułatwia podnoszenie przodu wózka przy 
pokonywaniu niewielkich przeszkód takich jak krawężniki czy niskie schody.

Zagłówek

Budka z okienkiem

Pasy 5-punktowe

Regulacja głębokości siedziska

Kosz na zakupy

Regulacja podnóżka

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

funkcjonalne akcesoria   w praktyce



szerokość siedziska  30*/38 cm    

głębokość siedziska  25*/33 cm

wysokość oparcia 50/60 cm

regulacja podnóżka 20/30/40 cm

waga całkowita 10 - 19,6 kg

długość wózka 90 - 108 cm 

wysokość wózka 106 - 130 cm

szerokość wózka 56 cm

wzrost 80 - 140 cm

max waga 40 kg

wymiary po złożeniu: L 124 x W 28 x H 39 cm  

zagłówekwkładki zwężające pasy odwodząco - stabilizujące klin barierka zabezpieczająca

budka z okienkiem stolik terapeutyczny kosz na zakupy torba turystyczna

parasolka przeciwsłoneczna

śpiwór na nogimoskitiera folia przeciwdeszcowa

stopka przechyłowa

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z wkładkami zwężającymi 

wkładka do wózka


