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 RACER® wózek specjalny

RACER® umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi 
możliwościami ruchowymi. Znajduje zastosowanie zarówno w domu 
użytkownika jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stabilna konstrukcja oraz 
system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje się  
w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.
Budowa siedziska istotnie wpływa na uzyskanie prawidłowej 
pozycji w wózku, która pomaga korygować wady postawy oraz  
w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu. Bogate wyposażenie 
opcjonalne pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.
RACER® szczególnie polecany do jazdy w trudnym terenie. Tam gdzie 
chodniki są nierówne a krawężniki wysokie.
Wózek w bardzo szybki i prosty sposób możemy złożyć i rozłożyć. Dzięki 
temu przewożenie go w samochodzie lub przechowywanie w domu nie 
sprawia większych problemów.
Nowa tapicerka wykonana została z oddychających materiałów łatwych 
do utrzymania w czystości.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii  

z niedowładami kończyn, ciężkimi zburzeniami równowagi  
i koordynacji ruchów,

 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, 
stwardnienie zanikowe boczne SLA i inne),

 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami,
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • Choroby reumatyczne,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, 

uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
 • Przebyte urazy czaszkowo-mózgowe lub urazy kręgosłupa  

z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i poraże-
niami.Polecany w domu jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składany stelaż | Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia z 2-punkowymi paskami stabilizującymi stopy | Siedzisko | Poduszka siedziska  
z wycięciem na klin + regulowany klin międzyudowy lub Poduszka siedziska pełna | Odchylane oparcie  | Regulowane peloty boczne | Zagłówek 
| Barierka zabezpieczająca | Pompka | Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka z regulacją wysokości  wózka (regulowana rączka rozmiar 1 i 2) | 
Kamizelka 4-punktowa lub pas biodrowy (Chwyć i pociągnij©) | Osłona mechanizmu składania wózka | Elementy odblaskowe | Kosz pod siedzisko | 
Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – pompowane | Niezależne hamulce kół tylnych

Wysoki komfort użytkowania.

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym z możliwością 
zamiany na felgi czarne.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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RACER® wózek specjalny

SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeń-
stwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Tapicerka oddychająca
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepusz-
czającą powietrze tapicerkę wykonaną z materiału prze-
strzennego. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie 
sucha na dłużej. 

Amortyzowane koła tylne zapew-
niają komfort spacerowania nawet 
po wyboistym terenie.

Obracany klin zapewnia jeszcze 
lepsze dopasowanie do potrzeb 
użytkownika.

System pelot zapewnia bezpie-
czeństwo podczas spacerów.

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY STANDARDOWE

Steel AquaCoffe

FlamingAero

Grass
Rozmiar 1

Blue
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Red 
opcjonalny*

KOLORY OPCJONALNE
TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

* Kolory opcjonalne dostępne na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

CADET, AQUA, 
COFFE, STEEL 

FLAMING, LIME, 
to nowe, ciekawe 

połączenia 
kolorystyczne.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

Cadet

Lime
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RACER® tabele rozmiarowe

Symbol Odległość Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] < 120 < 150 < 180 < 180

A szerokość siedziska [cm] 33 36 39 45

L głębokość siedziska [cm] 33 43 47 47

C wysokość oparcia (z zagłówkiem) [cm] 50 – 62 60 – 72 66 – 84 66 – 84

E szerokość oparcia [cm] 30 32 36 41

F długość podnóżków [cm] 30 – 33 31 – 36 37 – 45 37 – 45

C1 wysokość oparcia (bez zagłówka) [cm] 62 72 84 84

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 15 – 18 23 – 26 28 – 32 28 – 32

długość stopki [cm] 20 20 22 22

wysokość rączek prowadzących [cm] 106 106 106 106

Y kąt pochylenia siedziska [°] 10 10 15 15

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 140 90 – 135 90 – 140 90 – 140

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 100 – 120 100 – 125 100 – 120 100 – 120

max. waga użytkownika [kg] 35 50 60 90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

Szerokość [cm] 61 64 67 73

Długość [cm] 107 128 145 145

Wysokość [cm] 106 106 106 106

Szerokość po złożeniu [cm] 61 64 67 73

Długość po złożeniu [cm] 105 113 125 125

Wysokość po złożeniu [cm] 50 52 58 58

Waga [kg] 24 27 30 31
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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RACER EVO® wózek specjalny

RACER EVO® umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi 
możliwościami ruchowymi. Znajduje zastosowanie zarówno w domu 
użytkownika jaki i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stabilna konstrukcja 
oraz system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje 
się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie. Skrętne koła przednie ułatwiają 
manewrowanie i w istotny sposób poprawiają komfort jazdy.
Budowa siedziska wymusza prawidłową pozycję w wózku, która pomaga 
korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich 
pogłębianiu. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala dopasować 
produkt do indywidualnych potrzeb.
RACER EVO® wykonany został z trwałych i wytrzymałych materiałów, 
które pozwolą korzystać z niego przez wiele lat. Wózek w bardzo szybki 
i prosty sposób możemy złożyć i rozłożyć. Dzięki temu przewożenie go 
w samochodzie lub przechowywanie w domu nie sprawia większych 
problemów.
Nowa przestrzenna tapicerka wykonana została z oddychających 
materiałów łatwych do utrzymania w czystości.

Polecany w domku jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składany stelaż |  Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia 2-punkowymi paskami stabilizującymi stopy |  Siedzisko |  Poduszka siedziska z 
wycięciem na klin + Regulowany klin międzyudowy lub Poduszka siedziska pełna |  Odchylane oparcie  |  Regulowane peloty boczne |  Zagłówek 
|  Barierka zabezpieczająca |  Pompka |  Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka z regulacją wysokości  wózka (regulowana rączka - rozmiar 1 i 2) 
|  Kamizelka 4-punktowa lub pas biodrowy (Chwyć i pociągnij©) |  Osłona mechanizmu składania wózka |  Elementy odblaskowe |  Koła z tworzywa 
zbrojonego włóknem szklanym – tylne pompowane, przednie pełne skrętne z blokadą skrętu |  Niezależne hamulce kół tylnych

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z nie-

dowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, 
ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane 
– SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dol-
nych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub 

urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedo-
władami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokoń-
czynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopa-
trzenie ortopedyczne).

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym z możliwością 
zamiany na felgi czarne.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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RACER EVO® wózek specjalny

SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeń-
stwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Tapicerka oddychająca
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepusz-
czającą powietrze tapicerkę wykonaną z materiału prze-
strzennego. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie 
sucha na dłużej. 

Amortyzowane koła tylne zapew-
niają komfort spacerowania nawet 
po wyboistym terenie.

Przednie koła skrętne ułatwiają 
manewrowanie wózkiem.

CADET, AQUA, 
COFFE, STEEL 

FLAMING, LIME, 
to nowe, ciekawe 

połączenia 
kolorystyczne.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

System pelot zapewnia bezpie-
czeństwo podczas spacerów.

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY STANDARDOWE

Steel AquaCoffe

FlamingAero

Grass
Rozmiar 1

Blue
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Red 
opcjonalny*

KOLORY OPCJONALNE
TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

* Kolory opcjonalne dostępne na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

Cadet

Lime
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RACER EVO® tabele rozmiarowe

Symbol Odległość Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] < 120 < 150 < 180 < 180

A szerokość siedziska [cm] 33 36 39 45

L głębokość siedziska [cm] 33 43 47 47

C wysokość oparcia (z zagłówkiem) [cm] 50 – 62 60 – 72 66 – 84 66 – 84

E szerokość oparcia [cm] 30 32 36 41

F długość podnóżków [cm] 30 – 33 31 – 36 37 – 45 37 – 45

C1 wysokość oparcia (bez zagłówka) [cm] 62 72 84 84

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 15 – 18 23 – 26 28 – 32 28 – 32

długość stopki [cm] 20 20 22 22

wysokość rączek prowadzących [cm] 106 106 106 106

Y kąt pochylenia siedziska [°] 10 10 15 15

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 140 90 – 135 90 – 140 90 – 140

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 100 – 120 100 – 125 100 – 120 100 – 120

max. waga użytkownika [kg] 35 50 60 90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

Szerokość [cm] 61 64 67 73

Długość [cm] 107 128 145 145

Wysokość [cm] 106 106 106 106

Szerokość po złożeniu [cm] 61 64 67 73

Długość po złożeniu [cm] 105 113 125 125

Wysokość po złożeniu [cm] 50 52 58 58

Waga [kg] 24 27 30 31

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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RACER HOME® wózek specjalny

RACER HOME® Kolejny produkt z rodziny wózków specjalnych RACER®. 
Powstał on w odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów. 
Jest to pokojowa wersja bardzo dobrze znanego oraz cenionego przez 
użytkowników i opiekunów wózka RACER®.
RACER HOME® umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi 
możliwościami ruchowymi. Przeznaczony do korzystania zarówno w 
warunkach domowych użytkownika jaki i w ośrodkach rehabilitacyjnych. 
Rozmiary od 1 do 3 zmieszczą się w drzwi o szerokości 60 cm, co jest 
przydatne szczególnie w przypadku wąskich pomieszczeń i wind.
Stabilna konstrukcja oraz system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, 
że użytkownik czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.
Produkt zachowuje wszystkie atuty i systemy stabilizacji standardowego 
wózka RACER®, jak również możliwość montażu wszystkich 
dotychczasowych akcesoriów.
RACER HOME® wykonany został z trwałych i wytrzymałych materiałów, 
które pozwolą korzystać z niego przez wiele lat. Wózek w bardzo szybki 
i prosty sposób możemy złożyć i rozłożyć. Dzięki temu przewożenie go 
w samochodzie lub przechowywanie w domu nie sprawia większych 
problemów.

Polecany w domku jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składany stelaż |  Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia 2-punkowymi paskami stabilizującymi stopy |  Siedzisko |  Poduszka siedziska z 
wycięciem na klin + Regulowany klin międzyudowy lub Poduszka siedziska pełna |  Odchylane oparcie  |  Regulowane peloty boczne |  Zagłówek |   
Stolik | Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka z regulacją wysokości  wózka (regulowana rączka - rozmiar 1 i 2) |  Kamizelka 4-punktowa lub pas 
biodrowy (Chwyć i pociągnij©) |  Osłona mechanizmu składania wózka |  Elementy odblaskowe | Koło TANGO z hamulcem stop (125 mm) - przód | 
Koła TANGO z blokadą kierunku jazdy i hamulcem stop (125 mm) - tył

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z nie-

dowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, 
ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane 
– SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dol-
nych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub 

urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedo-
władami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokoń-
czynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopa-
trzenie ortopedyczne).

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym z możli-
wością zamiany na felgi czarne.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeń-
stwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Tapicerka oddychająca
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepusz-
czającą powietrze tapicerkę wykonaną z materiału prze-
strzennego. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie 
sucha na dłużej. 

Cztery bardzo ciche, skrętne koła, 
każde z hamulcem ułatwiają ma-
newrowanie w wąskich pomiesz-
czeniach a jasna guma, którą są 
pokryte nie zostawia śladów na 
posadzkach.

Budowa siedziska wymusza pra-
widłową pozycję w wózku, która 
pomaga korygować wady postawy 
oraz w znaczącym stopniu zapo-
biega ich pogłębianiu.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

Wykonany został z najwyższej ja-
kości materiałów oraz z niezwykłą 
starannością. Daje to gwarancję, że 
będzie służył wiele lat.

RACER HOME® wózek specjalny
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CADET, AQUA, 
COFFE, STEEL 

FLAMING, LIME, 
to nowe, ciekawe 

połączenia 
kolorystyczne.

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY STANDARDOWE

Steel AquaCoffe

FlamingAero

Grass
Rozmiar 1

Blue
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Red 
opcjonalny*

KOLORY OPCJONALNE

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

* Kolory opcjonalne dostępne na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

Cadet

Lime

RACER HOME® wózek specjalny
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Symbol Odległość Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] < 120 < 150 < 180 < 180

A szerokość siedziska [cm] 33 36 39 45

L głębokość siedziska [cm] 33 43 47 47

C wysokość oparcia (z zagłówkiem) [cm] 50 – 62 60 – 72 66 – 84 66 – 84

E szerokość oparcia [cm] 30 32 36 41

F długość podnóżków [cm] 30 – 33 31 – 36 37 – 45 37 – 45

C1 wysokość oparcia (bez zagłówka) [cm] 62 72 84 84

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 15 – 18 23 – 26 28 – 32 28 – 32

długość stopki [cm] 20 20 22 22

wysokość rączek prowadzących [cm] 106 106 106 106

Y kąt pochylenia siedziska [°] 10 10 15 15

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 140 90 – 135 90 – 140 90 – 140

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 100 – 120 100 – 125 100 – 120 100 – 120

max. waga użytkownika [kg] 35 50 60 90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

Szerokość [cm] 61 64 67 73

Długość [cm] 107 128 145 145

Wysokość [cm] 102 102 102 102

Szerokość po złożeniu [cm] 61 64 67 73

Długość po złożeniu [cm] 105 113 125 125

Wysokość po złożeniu [cm] 42 44 50 50

Waga [kg] 18 21 24 25

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

RACER HOME® tabele rozmiarowe
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RACER® / RACER EVO® / RACER HOME® akcesoria

Bezpieczeństwo

RCR/RCH/RCE_001 Światła LED
Białe światło z przodu i czerwone z tyłu 
wózka sprawią, że wózek będzie bar-
dziej widoczny w trakcie spacerów, co 
zwiększa poziom bezpieczeństwa.

RCR/RCH/RCE_004 
Niskie osłony boczne głowy
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
głowy przed przypadkowym kontaktem 
z ramą wózka. Mon towane są w okolicy 
uchwytu do prowadzenia wózka.

RCR/RCH/RCE_005 Wysokie osłony 
boczne głowy (rozm.1, 2)
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
głowy przed przypadkowym kontaktem 
z ramą wózka. Mon towane są w okolicy 
uchwytu do prowadzenia wózka.

RCR/RCH/RCE_113 
Pas stabilizujący tułów
Pełni funkcję dodatkowego zabezpie-
czenia tułowia i pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pozycji w trakcie siedzenia.

RCR/RCH/RCE_124 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców 
w odcinku lędźwiowym. Możliwość 
montażu na odpowiedniej wysokości.

RCR/RCH/RCE_002 
Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

RCR/RCH/RCE_006 Panele boczne
Dodatkowe panele z siatki, mocowane 
do konstrukcji wózka. Zapewniają 
jeszcze lepszą osłonę przed czynnikami 
atmosferycznymi takimi jak wiatr, deszcz 
itp.

Stabilizacja

RCR/RCH/RCE_121 
Zagłówek z podparciem głowy
Doskonale stabilizuje nawet u osób 
z brakiem kontroli głowy. Możliwość 
zamontowania na różnej wysokości na 
oparciu.

RCR/RCH/RCE_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij©.

RCR/RCH/RCE_101 
Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

RCR/RCH/RCE_107 Pas biodrowy 
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopa-
sowania do ciała za pomocą systemu 
Chwyć i pociągnij©.

RCR/RCH/RCE_125 
Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo 
posiada funkcję szybkiego dopaso-
wania do ciała użytkownika za pomocą 
systemu Chwyć i pociągnij©.

RCR/RCH/RCE_115 
Pas łydkowy z osłonami bocznymi
Stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
podudzi. Montowany od przodu ogra-
nicza wyprost nóg, a od tyłu ogranicza 
ich zgięcie.
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Stablizacja BodyMap©

RCR/RCH/RCE_310/314/318/322 
Pokrowiec bawełniany do BodyMap®

Materiał jest obojętny dla skóry, prze-
puszcza powietrze, doskonale wchłania 
pot, ogranicza ryzyko powstawania od-
leżyn i otarć naskórka.

RCR/RCH/RCE_134 Poduszki zawęża-
jące siedzisko o  6cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm.

RCR/RCH/RCE_137 Poduszki zawęża-
jące siedzisko o 10cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm.

RCR/RCH/RCE_309 
Poduszka siedziska BodyMap® A- (z 
wycięciem na klin)
Podciśnieniowa poduszka siedziska 
BodyMap® ze specjalnym wycięciem 
na klin międzyudowy, wspomaga stabi-
lizację oraz utrzymanie prawidłowej 
pozycji miednicy i bioder w produkcie.

RCR/RCH/RCE_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i zapięcie velcro 
pozwala na komfortowe dopasowanie.

RACER® / RACER EVO® / RACER HOME® akcesoria

RCR/RCH/RCE_147  
5-punktowe paski stabilizujące stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzy-
żowe paski stóp doskonale zabezpie-
czają stopę oraz piętę. Zapinane na 
rzepy.

RCR/RCH/RCE_163 Anatomiczne pasy 
odwodzące uda (FP-23)

RCR/RCH/RCE_161 Sandałki stabilizu-
jące stopę i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

RCR/RCH/RCE_162 Dynamiczne stabi-
lizatory kostek FlexPoint®

Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc  
w poprawnej stabilizacji stóp użytkow-
nika w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.

RCR/RCH/RCE_312/316/320 Dystan-
sowa podkładka do BodyMap®

Napowietrzająco-masująca podkładka 
zwiększa profilaktyczne działanie prze-
ciwodleżynowe u osób korzystających  
z wyrobów BodyMap®.

RCR/RCH/RCE_311/315/319/323 
Pokrowiec VISmemo™ do BodyMap®

Pokrowiec wykonany jest z pianki ter-
moaktywnej VISmemo™. Pozwala na 
dłuższe i bardziej komfortowe użytko-
wanie poduszki.
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RCR/RCH/RCE_404 
Daszek z pokrowcem
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycz-
nymi.

RCR/RCH/RCE_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

RCR/RCH/RCE_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

RCR/RCH/RCE_408 
Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem. 

RCR/RCH/RCE_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa 
w montażu. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

RCR/RCH/RCE_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

Komfort

RCR/RCH/RCE_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

RCR/RCH/RCE_410 
Pokrowiec na zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka  
w czystości. Wykonany z miękkiej 
bawełny z elastyczną gumką ułatwiającą 
zakładanie.

RACER® / RACER EVO® / RACER HOME® akcesoria

RCR/RCH/RCE_313 
Poduszka oparcia BodyMap® B
Podciśnieniowa poduszka oparcia 
BodyMap® wspomaga stabilizację 
tułowia w produkcie. Ułatwia utrzymanie 
skorygowanej postawy w wózku.

RCR/RCH/RCE_321 
Zagłówek BodyMap® D
Posiada funkcje łatwego modelowania, 
jednostronną funkcję samoszczepną, co 
umożliwia montaż dodatkowych zabez-
pieczeń.

RCR/RCH/RCE_317 Poduszka oparcia 
BodyMap® B+
Podciśnieniowa poduszka oparcia 
BodyMap® z dodatkowymi bocznymi 
pelotami wspomaga jeszcze bardziej 
stabilizację tułowia w produkcie. Ułatwia 
utrzymanie skorygowanej postawy  
w wózku.

RCR/RCH/RCE_343/344/345/346 
Pokrowiec elastyczny do BodyMap®

Pokrowiec na poduszki BodyMap® zo-
stał wykonany z miękkiej, „oddychającej” 
dzianiny elastycznej.

RCR/RCH/RCE_350/351/352/353 
Pokrowiec 3D Mesh™ do BodyMap®

Pokrowiec 3D Mesh™ to wysoki komfort 
użytkowania, zapewniający bezpieczeń-
stwo dla skóry. Wykonany jest z ela-
stycznego materiału. Charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością i jest odporny na 
rozciąganie.
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RCR/RCH/RCE_442 
Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

RACER® / RACER EVO® / RACER HOME® akcesoria

RCR/RCH/RCE_433 
Stopka wspomagająca
Dzięki niej pokonywanie przeszkód tere-
nowych jest o wiele prostsze. Ułatwia 
pochylenie wózka, wjazdy na krawęż-
niki, stopnie i inne pionowe elementy 
nawierzchni.

RCR/RCH/RCE_412 
Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użyt-
kownika. Wykonana z pianki termoak-
tywnej VISmemo™, pokrytej oddycha-
jącą tkaniną przestrzenną.

RCR/RCH/RCE_420 
Daszek z osłonami bocznymi
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi. 
Posiada osłony boczne jeszcze lepiej 
chroniące przed wiatrem.

RCR/RCH/RCE_413 
Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała użyt-
kownika. Wykonana z pianki termoak-
tywnej VISmemo™, pokrytej oddycha-
jącą tkaniną przestrzenną.

RCR/RCH/RCE_415 Osłony na koła 
tylne (2 szt.) (duże koła)
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

RCR/RCH/RCE_414 Stolik z Plexiglas®

Wykonany z przezroczystego tworzywa. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

RCR/RCH/RCE_416 Śpiwór letni
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka.

RCR/RCH/RCE_417 Śpiwór zimowy
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka. Ocieplana podszewka 
stanowi dodatkową ochronę przed 
zimnem.

RCR/RCH/RCE_418 
Kapturek do śpiwora
Doczepiany do śpiwora zimowego. 
Chroni  głowę przed mrozem, wiatrem 
i wilgocią.

RCR/RCH/RCE_429 
Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.
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RCR/RCH/RCE_507 
Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów  
o regulowanej długości. Wykonywany 
jest na wymiar, tak aby idealnie pasował 
do butli tlenowej.

RCR/RCH/RCE_505 Kosz pod siedzisko 
(tylko RACER EVO™)
Umożliwia przewożenie drobnych 
elementów w wózku. Montowany jest 
do podstawy jezdnej wózka. 

Przechowywanie

RCR/RCH/RCE_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele 
przydatnych drobiazgów.

RCR/RCH/RCE_502 Torba DeLux
Duża, wytrzymała, stylowa torba zmieści 
wiele przydat nych drobiazgów. Wyko-
nana z materiałów wysokiej jakości.

RCR/RCH/RCE_504 Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim 
stylu zmieści wiele przydat nych drobia-
zgów.

RCR/RCH/RCE_503 Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą  
o mamach, zmieści wiele przydat nych 
drobiazgów.

Rozbudowa

RCR/RCH/RCE_613 Buggyboard MAXI
Gdy Twoje dziecko jest zbyt zmęczone, 
aby chodzić, lub gdy jesteś w pośpiechu, 
BuggyBoard MAXI ułatwia Wam obu 
wspólną podróż.

RCR/RCH/RCE_508 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

RCR/RCH/RCE_612 
Buggypod PERLE Adapter
Adapter umożliwiający montaż nakładki 
Buggypod PERLE na podstawie Buggy-
Board MAXI.

RCR/RCH/RCE_622 
Buggypod Perle (komplet)
Komplet obejmuje przystawkę Buggy-
Board MAXI, siedzisko Buggypod PERLE 
oraz Buggypod PERLE Adapter.

RCR/RCH/RCE_506 
Pokrowiec do przenoszenia wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające 
na zabezpieczenie złożonego wóz ka 
przed uszkodzeniami (np. w czasie 
transportu). Dopasowany do rozmiaru  
i kształtu wózka.

RCR/RCH/RCE_611 
Buggypod Perle siedzisko
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
PERLE jest doskonale zaprojekto-
wanym siedziskiem, które pasuje 
do dostawek BuggyBoard MAXI.. 


