
Hamulec dla opiekuna  
z funkcją blokady postojowej

Koła tylne „szybkozłączki”

Hamulec dla pacjenta  
z regulacją docisku

Uchylne i odpinane 
podnóżki

Składane oparcie

Zapinana, oddychająca 
tapicerka Mesh

Uchylne podłokietniki

AR-300 Wózek inwalidzki aluminiowy ERGONOMIC

Miękkie, antybakteryjne,  
zdejmowane, zmywalne 
siedzisko  i oparcie

tapicerki
w zestawie
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2 tapicerki 
w zestawie

Tapicerka zmywalna Tapicerka siatkowa Mesh
1 z 3 kolorów do wyboru

bordowy niebieski

tapicerki 
w zestawie

Tapicerka siatkowa Mesh
1 z 3 kolorów do wyboru

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. 
Ergonomic jest ultralekkim wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. 
Dzięki bardzo niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz „łamanemu oparciu” bez trudu 
można go składać i przewozić w samochodzie. Dodatkowym ułatwieniem jest zastosowanie w tylnych kołach 
„szybkozłączek”, systemu do szybkiego ich demontażu (za pomocą jednego przycisku). Unikalną cechą wózka 
są 2 tapicerki w standardzie. W pierwszej zastosowano specjalny anty-bakteryjny, zmywalny oraz zdejmowany 
materiał na siedzisku i oparciu, który jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu, szczególnie dla osób 
z problemami nietrzymania moczu. W zestawie znajduje się dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa 
Mesh gwarantująca niezwykły komfort użytkowania. Możliwość odpinania osobno zarówno siedziska jak również 
oparcia umożliwia utrzymanie wózka w należytym stanie higienicznym.  Dzięki wyposażeniu i bardzo solidnemu 
standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej 
lub osoby mającej problem z narządem ruchu.
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Siedzisko wymiary [cm] Podnóżki Podłokietniki

D A B C E F G H J K

Szerokość 16˝ (41cm) 41 104 60 95 42 46 51 29-41 23 27

 Szerokość 17˝ (43cm) 43 104 62 95 42 46 51 29-41 23 28

 Szerokość 18˝ (46cm) 46 104 64 95 42 46 51 29-41 23 29

Szerokość 19˝ (48cm) 48 104 67 95 42 46 51 29-41 23 30

Szerokość 20˝ (50cm) 50 104 69 95 42 46 51 29-41 23 31

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
41cm  |  43cm  |  46cm  |  48cm  |  50cm

DO WYBORU
KOŁA POMPOWANE      KOŁA PEŁNE

Pompka w zestawie
Dot. kół pompowanych

Opcjonalnie koła anty-wywrotne 
- z regulacją wychyłu
- z systemem szybkiego montażu

Parametry techniczne:
• Maksymalne obciążenie: 130kg
• Szerokość siedziska: 41cm (16’’), 43cm (17’’), 46cm (18’’), 48cm (19’’), 50cm (20’’)
• Waga: 13kg (bez akcesoriów)
• Koła przednie: bezobsługowe pełne: 18x 5cm (7” x 2”)
• Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61 x 2,5cm (24”x1”)
• Podłokietniki: uchylne, materiał PU
• Podnóżki: zdejmowane, odchylane
• Oparcie: Składane
• Wymiary zewnętrzne całkowite: 107x68x92cm

Informacje o produkcie:
• nowoczesny design
• składana, ultra lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
• składane oparcie
• miekkie, antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie
• dodatkowa, miękka, oddychająca tapicerka 

siatkowa Mesh w standardzie
• uchylne i odpinane podnózki z regulacją wysokości
• podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
• podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
• uchylne i odpinane podłokietniki
• pas biodrowy zabezpieczający przed 

wypadnięciem z dwustronną regulacją
• koła przednie bezobsługowe, z regulacją wysokości
• koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami” 

(system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
• aluminiowe ciągi
• podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
• hamulec dla opiekuna z funkcją blokady postojowej
• hamulec dla pacjenta z regulacją docisku
• stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie 

podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
• ergonomiczne rączki dla opiekuna
• elementy odblaskowe w tylnych kołach
• pompka w zestawie (koła pompowane)
• kolor ramy: srebrny metalic


