
mechanické  
vozíky na míru

Original
CZECH
Product

…od roku 1992

Dûtské 
mechanické 
vozíky



PIKO se zádovou řemínkovou opěrkou 
a s prodyšným potahem AirFlow

Piko

SPECIFIKACE PIKO
typ rámu hliníkový, pevný
váha vozíčku od (kg) 10,8
max. nosnost (kg) 100
šířka sedačky (cm) 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
hloubka sedačky (cm) 22, 24, 26, 28, 30, 32
výška sedačky (cm) 42, 43, 44, 45
rozměr zadních kol 20“

• odlehčený pevný rám
•  20“ zadní kola
• výškově stavitelné tlačné madlo
• řemínková zádová opěrka
•  sklopení opěradla i tlačného madla pro snadný transport
•  široké možnosti individuálního nastavení, bohatá škála 

příslušenství vč. upínacích popruhů
•  nastavení těžiště, výšky a sklonu stupačky, výšky opěrky rukou
• vozík je určen pro děti od 3 let věku 

Lehk˘ vozíãek s pevn˘m 
rámem pro nejmen‰í dûti



Odlehãen˘ vozíãek 
se skládacím rámem 
pro nejmen‰í…

• odlehčený, hliníkový, skládací rám
•  20“ zadní kola
• výškově stavitelná tlačná madla
•   široké možnosti individuálního 

nastavení, bohatá škála příslušenství 
vč. upínacích popruhů

•  vhodný pro děti od cca 4 let věku 
nebo pro osoby velmi malého vzrůstu

verze s odnímatelnou stupačkou
KID 2

SPECIFIKACE KID 1 / KID 2
typ rámu skládací, hliníkový
váha vozíčku od (kg) 11,2
max. nosnost (kg) 100
šířka sedačky (cm) 30, 32, 34, 36, 38
hloubka sedačky (cm) 22, 24, 26, 28, 30
výška sedačky (cm) 44, 46       
rozměr zadních kol 20“KID 1 s anatomickou zádovou 

opěrkou (volitelně)

prodloužená 
páka brzdy
(volitelně)

Anatomická zádová opěrka

Přídavná opěrka hlavy

Výškově stavitelná madla pro doprovod

Fixační popruhy

Abdukční klín

Výškově stavitelná 
opěrka rukou

Boční peloty

Antidekubitní sedák

Kompaktní brzdy

Pogumovaná obruč

Odnímatelná ledvinka

Kryty kol  
(chrániče drátů)

Vozíčky KID umožňují 
přizpůsobení požadavkům 
uživatelů širokou mírou 
nastavení a doplňků.

Kid

brzdy pro doprovod
(volitelně)



brzdy pro doprovod
(volitelně)

Nikol

SPECIFIKACE  NIKOL 1 / NIKOL 2
typ rámu skládací, hliníkový
váha vozíčku od (kg) 11,2
max. nosnost (kg) 100
šířka sedačky (cm) 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
hloubka sedačky (cm) 28, 30, 32, 34, 36
výška sedačky (cm) 46, 48, 50       
rozměr zadních kol 22, 24“

Nastavitelné rukojeti

Nastavitelné 
opěrky rukou

Antidekubitní 
sedák

Nastavitelná 
stupačka

Anatomická zádová 
opěrka

Fixační popruhy

Abdukční 
klín

Kryty kol s vlastním 
designem

Opěrky proti 
převrácení

verze s odnímatelnou stupačkou
NIKOL 2

Odlehãen˘ 
a kompaktní 
vozík se 
skládacím 
rámem

Vozíčky NIKOL umožňují 
maximální míru přizpůsobení 
potřebám uživatelů díky široké 
škále doplňků a příslušenství.

Návleky 
na obruče

Chrániče drátů

• kompaktní a flexibilní dětský vozík
• lehký skládací hliníkový rám
• 24“ (volitelně 22“) zadní kola
• bohatá škála příslušenství 
•  široké možnosti individuálního nastavení a personifikace
• pro výšku uživatele od cca 110 cm



Terapeutické desky (stolky)
• atraktivní a funkční příslušenství
• vysoce odolný silikonový materiál 
•  jednoduchá instalace na obruč 

(pouze se navlékne na obruč)
•  obruč nestudí, zlepšení ergonomie  

úchopu, příjemný na dotek
• při záběru neprokluzuje
•  na výběr v 7 barvách, pro kola 24“

•  6 mm (polykarbonát), zvýšený na 3 stranách
•  možnost odklopení desky podél vozíku nebo 

vyjmutí z vozíku   
•  možnost potisku (i vlastním) motivem

Silikonové návleky na obruče 

Chrániče výpletů kol  - pro zvýšení bezpečnosti a atraktivity vzhledu vozíku!

•  bezpečné a pohodlné držení 
trupu na vozíku

•  zabraňují přesunutí nebo 
sklouznutí těla 

•  ergonomický a adaptabilní 
design

•  snadná a rychlá manipulace 
vč. nastavení

Fixační a polohovací popruhy

Na stolek 
natiskneme 
tvůj oblíbený 
obrázek !

Original
CZECH
Product

Výrobce: KURY spol. s r.o.
 533 11 Zdechovice 28, Česká republika
 Tel.: +420 466 936 139, Fax: +420 466 936 138
 E-mail: info@kury.cz www.kury.cz
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