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BALKONIK REHABILITACYJNY 
Z CZTEREMA UCHWYTAMI

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 110 kg, waga: 2,5 kg, 

wysokość całkowita regulowana: 81 - 91 cm, 

regulacja wysokości: 5 poziomów co 2,5 cm, 

szerokość: 51 cm, wysokość niższych uchwytów: 56 - 66cm.

Opis: Balkonik rehabilitacyjny stały z dodatkowymi uchwytami. 

Odpowiednio wyważona konstrukcja oraz uchwyty na 

mniejszej wysokości ułatwiają wstawanie z krzesła, łóżka 

czy toalety.

BALKONIK REHABILITACYJNY KROCZĄCY

Dane tech.: szerokość: 52,0 cm, głębokość: 50,0 cm,

wysokość min.: 81,0 cm, wysokość max.: 99,0 cm

wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm, waga: 2,2 kg,

maksymalne obciążenie: 110,0 kg.

Opis: Balkonik rehabilitacyjny kroczący przeznaczony dla osób 

niepełnosprawnych po udarach,wypadkach komunikacyjnych, 

chorych na SM oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi,

lub ortopedycznymi, które z uwagi na niepełnosprawność nie 

mają dość siły w rękach aby krok po kroku przestawiać chodzik. 

BALKONIK WHEELER 
 nr katalogowy VCBP0032, model KXY

Dane tech.: szerokość: 64 cm, wysokość: 77 - 98,5cm, 

waga: 2,5 kg, Maksymalne obciążenie: 110 kg

Opis: Balkonik rehabilitacyjny z dwoma kółkami przednimi. 

Jest to sprzęt pomocniczorehabilitacyjny przeznaczony do 

asekuracji podczas pionizacji, nauki chodzenia, ułatwiający 

utrzymanie równowagi u osób, niepełnosprawnych po 

udarach, wypadkach komunikacyjnych, chorych na SM 

i innych schorzeniach neurologicznych.
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WÓZEK INWALIDZKI
V300 ACTIVE

Dane tech.: długość: 1040 mm, wysokość: 850 - 940 mm

waga wózka: 16 kg, wysokość siedziska od podłoża: 440 - 530 mm

Opis: Aluminiowy wózek inwalidzki ze stopów lekkich 

Vermeiren V300 Active to doskonały wybór dla początkujących 

użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z mobilnymi 

wózkami. Dedykowany osobom, które lubią aktywnie spędzać 

czas na świeżym powietrzu, borykając się z trudnościami 

nierównego terenu.

 

C-EYE (CYBER OKO)

Dane tech.: statyw:

szerokość:640 mm

wysokość: 1500 mm

głębokość: 810 mm

Opis: System C-EYE (Cyber Oko) to wyrób medyczny będący 

wpełni zintegrowanym systemem umożliwiającym prowadzenie 

neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi.

Cyber oko pozwala osobie chorej sterować tereścią na ekranie 

przy pomocy kontaktu wzrokowego.

       

BLAT NAŁÓŻKOWY
 

Dane tech.: długość: 103 cm, szerokość w najwęższym

miejscu: 29 cm, szerokość w najszerszym miejscu: 39 cm

Opis: Funkcjonalny blat na łóżko, pozwalający na 

komfortowe spożywanie posiłków bez konieczności 

wstawania z łóżka, aby dostosować blat na łóżko 

rehabilitacyjne innego producenta należy dokładnie 

odmierzyć odległość między barierkami.
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CHODZIK CZTEROKOŁOWY
VITEA CARE - VCBK221

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 130 kg, 

wysokość podpórki: 790 - 980 mm

szerokość podpórki: 600 mm

długość podpórki: 740 mm

Opis: Składana podpórka czterokołowa wyposażona w dwa 

stałe koła tylne z hamulcem i blokadą kół oraz dwa przednie koła 

obrotowe. Umożliwia łatwe poruszanie się po każdej 

powierzchni, wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

DMUCHANA MISA DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM

Dane tech.: wysokość: 53 cm, szerokość: 61 cm, 

długość: 20 Cm

Waga: 0,830 Kg, Pojemność: 10l

Opis: Dmuchana miska do mycia głowy, określana również jako 

wanienka do mycia. Jest to nadmuchiwana winylowa wanienka 

do mycia włosów i nie tylko, która również umożliwia wygodne 

i bezpieczne mycie chorego w łóżku. Dmuchana wanienka do 

mycia jest chroniona przed wylaniem się wody poprzez grube 

bezpieczne ścianki.

       

DESKA TRANSFEROWA
 

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 110 kg

waga: 1,15 kg

szerokość: 71 cm, wysokość: 21 cm  

  

Opis: Deska transferowa do przesadzania chorego jest 

poślizgowym urządzeniem służącym do przemieszczania 

pacjentów z łóżka na przykład na wózek inwalidzki, czy też 

z wózka inwalidzkiego na toaletę, lub fotel samochodowy.  



4

DYSK TRANSFEROWY

Dane tech.: prostokąt o wymiarach 35/45cm

Opis: Lekki i mocny plastikowy transfer obrotowy zapewnia 

łatwą rotację o 360 stopni. Usprawnia przeniesienie osoby 

z jednego miejsca na drugie: z łóżka na fotel, z krzesła

na wózek. Wystarczy podłożyć pod nogi podopiecznego 

transfer, a następnie w zależności od potrzeby obrócić go 

o odpowiedni kąt, by z łatwością bez zbędnego wysiłku ze 

strony opiekuna mógł zająć nowe miejsce.

FOTEL TOALETOWY AR MEDICAL AR101

Dane tech.: wysokość max.: 55 cm

waga: 6 kg

maksymalne obciążenie: 136 kg

pojemność pojemnika sanitarnego: 7 litrów

Opis: Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób 

niepełnosprawnych ze schorzeniaminarządów ruchu, osób 

starszych jak również osób które mają problem 

z korzystaniemze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia 

i pomaga podczas codziennychczynności toaletowych. 

ELEKTROSTYMULATOR BIOSTIM NMS2 

Dane tech.: wymiary: 99 mm x 65 mm x 33 mm

waga: 226 gramów

zasilanie: 4 Baterie AA, typu LR6  

  

Opis: Jest to trwałe i niezawodne urządzenie do 

zaawansowanej elektrostymulacji nerwowomięśniowej EMS 

i do prostej terapii TENS. Urządzenie posiada szeroki zakres 

zmian parametrów stymulacji, min, dowolne czasy pracy, 

odpoczynku i narastania oraz parametrów impulsu: 

częstotliwość, szerokość i kształt.
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MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY AIRFLO 250F

Dane tech.: Wymiary : 200 cm x 90 cm x 6,5 cm

Maksymalne obciążenie: 110 kg

Opis: Materac przeciwodleżynowy został zaprojektowany 

specjalnie dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania 

odleżyn, obłożnie chorych, stale leżących. Podzielony został na 

komory powietrzne, które zapewniają równomierne rozłożenie 

ciężaru ciała pacjenta, odpowiednią wentylację (natlenienie 

i odprowadzenie wilgoci) oraz komfort temperaturowy (dzięki 

właściwościom izolacyjnym powietrza).

KIJE NORDIC WALKING - KOMPLET 2 szt.

Dane tech.: waga: 310 g

regulowana długość: 65 - 135 cm

Posiadają system “Anti-Shock”

Opis: Kije wykonane są z lekkiego i wytrzymałego aluminium. 

Dzięki teleskopowej budowie długość kijków można dowolnie 

regulować dobierając ją stosownie do wzrostu użytkownika. 

Długość złożonego kija to 65 cm, a rozłożonego maksymalnie 

135 cm. Kije wyposażone są w podwójny system antishock, dzięki 

czemu ich używanie staje się wygodniejsze.

       

PIONIZATOR STATYCZNY PARAPION - 2 i 3 

Dane tech.: wymiary Parapion 2: 56 cm x 87 cm x 92 cm
waga: 21,5 kg

wymiary Parapion 3: 67 cm x 93 cm x 107 cm
waga: 27,5 kg  

  

Opis: Pionizator statyczny PARAPION służy do biernej 

pionizacji pacjenta. Podczastego procesu następuje 

adaptacja zmysłu równowagi, organów wewnętrznychoraz 

układu krążenia do nowych warunków i do większego 

obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, może wykonywać 

proste czynności domowe lub zawodowe.
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KOŁO TRANSFEROWE

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 115 kg

waga: 1 kg, średnica 31cm

Opis: To Lekkie, wytrzymałe urządzenie wykonane z plastiku 

utrudniającego poślizg usprawnia przeniesienie osoby 

niepełnosprawnej z łóżka na fotel czy np. z krzesła na wózek 

rotacyjnie do 360 stopni. Jest to idealne rozwiązanie dla osób 

opiekujących się niepełnosprawnymi ze względu na 

zmniejszenie prawdopodobieństwa nadwyrężania kręgosłupa 

w trakcie przesadzania pacjenta.

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNA BASIC 2

Dane tech.: długość: 2170mm, szerokość: 1015mm

wysokość (bez wysięgnika): 840mm-1250mm

wysokość (z wysięgnika): 1675mm-2080mm

Opis: Łóżko rehabilitacyjne LUNA Basic 2 zostało 

zaprojektowane z myślą o dorosłym pacjencie (wiek od 12 lat, 

max.165kg). Łóżko przeznaczone jest do użytkowania 

w pomieszczeniach zamkniętych na płaskich i twardych 

powierzchniach.

       

KULE ŁOKCIOWE EVOLUTION 

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 130 kg
waga: 0,5 kg

wysokość uchwytu od podłogi: od 75 do 101 cm
średnica rękojeści: 3,5 cm

ilość stopni regulacji wysokości: 11 (co 2,5 cm) 

  

Opis: Kula służy do codziennego poruszania się osoby 

niepełnosprawnej. Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy 

dobór kąta i powierzchni podparcia łokciowego

zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort podczas 

poruszania się.
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MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY XIAMEN XI

Dane tech.: rozmiar: 200cm x 90cm x 11,5cm – 18 komór

Opis: Materac pneumatyczny, zmiennociśnienowy, rurowy. 

Pompa z regulacją ciśnienia- zapewnia dobrą ochronę przed 

odleżynami osób obłożnie chorych; długotrwale lub terminalnie 

unieruchomionych np. na skutek wylewu lub udaru, osób 

sparaliżowanych, przebywającym na oddziałach OIOM,

chorych neurologicznie. Materac posiada nacinane laserowo 

otwory wentylacyjne.

MÓWIK PRO 1.4a + TABLET GALAXY TAB SM-T590 10,5

Dane tech.: model tableta: Samsung Galaxy Tab A 10.1

Wersja językowa: polska

Opis: Program Mówik przeznaczony jest dla osób mających 

problemy z mówieniem. Polecany jest osobom po wylewach, 

wypadkach, guzach mózgu, jak również dzieciom i młodzieży 

z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz 

innymi schorzeniami, które mają wpływ na narząd mowy.

       

MATERAC SZPITALNY MART MEDI 

Dane tech.: rozmiar: 200cm x 90cm x 10cm

  

Opis: Materac jest wyposażony w pokrowiec 

nieprzepuszczający płynów (jest wentylowany i przepuszcza 

powietrze). Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej 

w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji 

równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zachowanie 

naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen (profilaktykę 

dolegliwości odkręgosłupowych).
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NEBULIZATOR OMRON C28P

Dane tech.: pojemność nebulizatora (min.- maks.): 2-7 ml
poziom hałasu: 60 dB

zasilanie elektryczne: 220-240V, 50/60Hz
waga kompresora: 1,9 kg, wymiary: 170 x 103 x 182 mm

Opis: Inhalator Omron C28P CompAIR jest inhalatorem 

pneumatycznym przeznaczonym do użytku domowego. 

Produkt opracowano z udziałem osób zajmujących się leczeniem 

chorób układu oddechowego w celu skutecznej terapii astmy, 

przewlekłej choroby płuc, chorób alergicznych oraz innych 

zaburzeń oddechowych.

STABILIZATOR KOLANA Z ZEGAREM

Dane tech.: regulacją długości w zakresie: 42 - 52 cm

łatwy w obsłudze, opatentowany zawias “Quick Set”

możliwość unieruchomienia od: 10° do 15°

zgięcie przy: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
prostowanie przy: 0°, 10°, 20°, 30°

unieruchomienie przy: 0°, 10°, 20°, 30°

Opis: Orteza przystosowana do unieruchamiania kolan po 

różnego rodzaju urazach. Stosowana również do unieruchomień 

pooperacyjnych oraz przy zabezpieczaniu po zabiegach 

operacyjnych. 

       

ORTEZA XLR8 U090 - ROZMIAR S

Dane tech.: rozmiar ortezy S – rozmiar buta 35-38

  

Opis: But zalecany jest po operacjach stopy i stawu 

skokowego, rekonstrukcji ścięgna Achillesa oraz innych 

urazach skrętnych. Zewnętrzna, sztywna łuska zapewnia 

wysoki poziom ochrony, a miękki wkład gwarantuje 

komfortowe poruszanie. Możliwość całkowitego

rozpięcia ułatwia zakładanie i ściągnięcie ortezy.
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PIONIZATOR DYNAMICZNY ACTIVALL

Dane tech.: szerokość 66 cm, długość 98 cm, wysokość 97 cm
waga 20 kg.

Opis: Pionizator daje możliwość w łatwy sposób uzyskać 

prostąm stabilną i lekką postawę. Urządzenie doskonale nadaje 

się do pracy z osobami chorymi na: mózgowe porażenie 

dziecięce – różne postacie, przepuklinę oponowo-rdzeniową, 

naczyniowe i chorobowe uszkodzenia mózgu i rdzenia 

kręgowego z niedowładami, porażeniami oraz ciężkimi 

zaburzeniami równowagi,choroby demielinizacji (stwardnienie 

rozsiane i inne).rozsiane i inne).

PODNOŚNIK WANNOWY - CAPRI

Dane tech.: ciężar całkowity: 15,4 kg 

wymiary po złożeniu: 60 x 40 x 35 cm, 

długość powierzchni siedzenia: 40,7 cm

Opis: Uniwersalny podnośnik wannowy pasujący do każdego 

rodzaju wanny. Umożliwia komfortową i relaksującą kąpiel 

osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść

i/lub wyjść z wanny. Obsługa sprowadza się do dwóch 

przełączników na pilocie oznaczonych strzałkami

góra - dól. Żywotność akumulatora zależna jest od ciężaru 

użytkownika i częstotliwości korzystania z podnośnika. 

       

PODNOŚNIK WANNOWY - AQUATEC ORCA

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 135 kg, waga: 12,1 kg 
szerokość min-max: 39-71,5 cm, długość siedziska: 59 cm

  

Opis: Podnośnik do wanny z napędem elektrycznym 

AQUATEC ORCA pasuje praktycznie do każdego rodzaju 

wanny. Podnośnik wannowy umożliwia komfortową kąpiel 

osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść i/lub

wyjść z wanny, a składana konstrukcja ,optymalne wymiary 

i niewielki ciężar własny sprawiają że Aquatec jest łatwy do 

złożenia i przechowywania.
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PODNOŚNIK TRANSPORTOWOWO KĄPIELOWY INVACARE

Dane tech.: szerokość podstawy jezdnej (zewnętrzna): 61-97cm
długość podstawy: 95 cm

wysokość podstawy: 11,5 cm
max. udźwig: 175 kg

Opis: Podnośnik jezdny pozawala na mobilny transfer osoby 

z niepełnosprawnością, tym samym ułatwiając codzienne 

czynności opiekuńcze. Posiadają szeroki zakres

zastosowań (np. przenoszenie pacjenta do i z wanny), a ze 

względu na rozszerzaną bazę jezdną można korzystać z nich 

w wielu pomieszczeniach.

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA

Dane tech.: wysokość: 75,5cm – 95cm, szerokość: 60cm
wysokość siedziska: 51,5cm – 57cm
szerokość siedziska: 36 cm
maksymalne obciążenie: 120 kg

waga: 7,3 kg

Opis:  Podpórka przeznaczona jest dla osób mających problem 

z poruszaniem się. Ułatwia pionizację, poruszanie się oraz 

przewożenie bagażu podręcznego. Sprzęt ten wyposażony jest 

dodatkowo w praktyczny pojemnik zakupowy oraz uchwyt na 

kulę.

       

OPARCIE POD GŁOWĘ

Dane tech.: szerokość: 60 cm

  

Opis: Zagłówek - podpórka jest sprzętem 

pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób 

leżących, z problemami pionizacji lub mających problem 

z samodzielnym utrzymaniem pozycji siedzącej. Bardzo 

wytrzymały, elastycznyi przewiewny siatkowy materiał 

gwarantuje niezwykły komfort użytkowania oraz zapobiega 

poceniu się pleców w miejscu przylegania

do oparcia.do oparcia.
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ROTOR ELEKTRYCZNY OXYCYCLE III

Dane tech.: wymiary: 50 x 46 x 38 cm

waga: 8,5kg

Opis: Rotor rehabilitacyjny przeznaczony jest do ćwiczeń 

biernych oraz czynnych kończyn dolnych i górnych. Posiada on 

regulację trybu pracy i obciążenia oraz ekran LCD pokazujący 

czas, pokonany dystans i ilość spalonych kalorii. Urządzenie 

postawione na podłodze umożliwia wykonywanie ćwiczeń nóg, 

a na stole, ćwiczenie mięśni rąk. 

SAMOWSPOMAGAJĄCE URZĄDZENIE DO REHABILITACJI KOŃCZYN

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 135 kg
waga: 41 kg, szerokość: 59 cm

wysokość całkowita regulowana: 105 - 117 cm
długość regulowana: 61-87 cm

Opis:  Sprzęt ten przeznaczony dla osób mających problem 

z poruszaniem się oraz do rehabilitacji kończyn górnych 

i dolnych. Urządzenie charakteryzuje się stabilną metalową 

konstrukcją oraz pełnym zakresem regulacji (regulacja 

wysokości, regulacja obrotów na minutę, dwustopniowa 

regulacja promienia pedałów).

NEBULIZATOR DUOBABY C301 OMRON

Dane tech.: masa: około 1,7kg (tylko kompresor),

wymiary: około 170(szer.) x 280(gł) x 105,5(wys.)mm

  

Opis: Inhalator przeznaczony dla terapii oddechowej 

zapewnia skuteczne leczenie astmy, przewlekłego zapalenia 

oskrzeli, alergii i innych chorób układu oddechowego. 

Urządzenie posiada unikalną funkcjonalność - 2 w 1 inhalator 

i aspirator donosa. Inhalator umożliwia leczenie zaburzeń 

układu oddechowego, zaś aspirator do nosa delikatnie usuwa 

śluz z jam nosowych, ułatwiając tym samym oddychanie.
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STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE PRAWE-LEWE TYPU S-202 i S-205

Dane tech.:

Opis: 

TELEFON Z BRANSOLETKĄ SOS GSM 900/1800

Dane tech.: 

telefon wyposażony jest w 

Opis: 

SZYNA CPM ARTROMOT K1

Dane tech.: 

Opis: 
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WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY V300 KOMFORT

Dane tech.:
maksymalne obciążenie: 130 kg, waga wózka: 27 kg, 

szerokość całkowita: 680 mm, długość po złożeniu: 1020 mm, 
szerokość po złożeniu: 310 mm, wysokość po złożeniu: 910 mm

Opis: V300 30° KOMFORT to nowoczesny wózek ze stabilizacją 
głowy i pleców wykonany z wysokiej jakości aluminium. 
Konstrukcja wózka gwarantuje olbrzymie możliwości
adaptacyjne dla użytkownika. Wózek dedykowany dla osób 
z niestabilnym tułowiem , szczególnie dla pacjentów 
z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, 
trzykończynowym, dla osób po udarach oraz z SM.

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY VITEA CARE

Dane tech.: wysokość: 95 cm
długość: 75 cm
szerokość: 65 cm

długość siedziska: 45 cm

Opis:  Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób mających 

problemy z poruszaniem się. Solidna, aluminiowa konstrukcja 

zapewnia wytrzymałość i lekką wagę. Hamulce na uchwytach 

wózka zapewniają lepszą kontrolę prowadzącemu. 

Składane podnóżki ułatwiają transport.

WIOŚLARZ MECHANICZNY

Dane tech.: długość: 130 cm
szerokość: 80 cm
wysokość: 23 cm
waga: 13 kg

  

Opis: Wioślarz, którego unikalna konstrukcja doskonale 
odzwierciedla ruch wioślarski i w sposób nie powodujący 
żadnych urazów pozwala na przeprowadzenie 
kompleksowego treningu wytrzymałościowego (cardio). 
Przyrząd nadaje się do ćwiczenia mięśni: nóg, pośladków, 
pleców, barków, ramion oraz brzucha.
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WÓZEK TOALETOWO PRYSZNICOWY MOBILEX

Dane tech.:
Konstrukcja ramy – aluminiowa
Wysokość siedziska 50-55 cm

Wymiary siedziska (deski sedesowej) dł. 43 x szer. 45cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami 48 cm

Wymiary całkowite dł. 52 (bez podnóżków) x szer. 57 wys. 90-97 cm
Dopuszczalne obciążenie 150 kgDopuszczalne obciążenie 150 kg
Masa całkowita 12,9 kg

Opis: Wózek przeznaczony jest do transportu osób 
z ograniczoną sprawnością ruchową, jako mobilna toaleta oraz 
jako pomoc przy braniu kąpieli lub prysznica.

WÓZEK INWALIDZKI MOBILITY CARE

Dane tech.: waga: max. 21 kg, rozmiar siedziska: 48 cm,

maksymalne obciążenie: 115 kg, wysokość całkowita: 91 cm (88 cm), 

wysokość siedziska od podłoża: 50 cm

Opis:  Wózek inwalidzki opierający swą konstrukcję na stalowej 

ramie z szybkozłączkami jest hitem wśród wózków 

przeznaczonych do transportu. Jest on idealny dla pacjentów 

którzy mają sprawną górną część ciała. Podczas przewożenia 

mogą w każdej chwili skorzystać hamulca dociskowego, do 

którego dostępu nie ma prowadzący wózka.

WÓZEK INWALIDZKI GTM MOBILE

Dane tech.: rama wykonana z wysokogatunkowego
stopu lotniczego aluminium 7020, koła tylne, które można 

w szybki sposób zdemontować, 
hamulce standardowe typu „push lock”

  

Opis: Wózek przeznaczony jest dla osób zmieniających swój 
dotychczasowy wózek na inny model – pozwalający na 
samodzielność. Nowoczesne wózki inwalidzkie aktywne są 
wyposażone w opcje maksymalnie ułatwiające poruszanie. 
Wózki te najlepiej sprawdzają się u osób po ciężkich urazach, 
ale pełnosprawnych od pasa w górę.
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WÓZEK INWALIDZKI VERMEIREN D200

Dane tech.:
maksymalne obciążenie: 130 kg,
waga wózka max.: 20 kg,

długość całkowita z podnóżkiem: 101 cm,

Opis: Wózek inwalidzki D200 wykonany z aluminium 
i zaprojektowany tak, aby gwarantować maksymalną 
wytrzymałość, duży komfort oraz optymalną ilość parametrów 
ustawianych pod potrzeby użytkowników w swojej klasie. 
Wózek po złożeniu zajmuje mało miejsca dzięki czemu można go 
przewozić w bagażniku małego samochodu.


