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wózek specjalnyNova®

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1* Rozmiar 2* Rozmiar 3*

W orientacyjny wzrost użytkownika** [cm] 100 – 130 120 – 160 140 – 180
A szerokość siedziska [cm] 31 36 41

L głębokość siedziska [cm] 32 38 44

C1 wysokość oparcia [cm] 62 70 84
C wysokość zagłówka [cm] 43 – 55 54 – 66 64 – 79
E szerokość oparcia [cm] 31 36 41

F długość podnóżka [cm] 25 – 43 30 – 50 32 – 56

długość stopki [cm] 21 24 27
wysokość rączek prowadzących [cm] 96 96 96

X kąt pochylenia oparcia [°] 97 97 97

Y kąt pochylenia siedziska – funkcja kubełkowa [°] 15, 20, 25 15, 20, 25 15, 20, 25
Z kąt pochylenia podnóżka [°] 95 – 150 95 – 150 95 – 135

max. waga użytkownika [kg] 40 60 90
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. 
* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 63 68 73
Szerokość po złożeniu [cm] 53 58 63
Długość [cm] 112 126 152
Długość po złożeniu [cm] 87 91 100
Wysokość [cm] 97 109 123
Wysokość po złożeniu [cm] 34 34 40
Waga [kg] 19,8 22 27,6

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

Komfort

NVA_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

NVA_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

NVA_147 5-punktowe paski stabilizu-
jące stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzy-
żowe paski stóp doskonale zabezpie-
czają stopę oraz piętę. Zapinane na 
rzepy.

NVA_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem.

NVA_412 Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użyt-
kownika. Wykonana z pianki termoak-
tywnej VISmemo™, pokrytej oddycha-
jącą tkaniną przestrzenną.

NVA_445 Spiwór
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnóżek wózka. Ocieplana podszewka 
stanowi dodatkową ochronę przed 
zimnem.

NVA_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

NVA_415 Osłona na koła
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

NVA_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa 
w montażu. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

NVA_161 Sandałki stabilizujące stopę 
i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Wykonane z elastycznego 
materiału, rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

NVA_162 Dynamiczne stabilizatory 
kostek FlexPoint®
Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc w 
poprawnej stabilizacji stóp użytkow-
nika w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.

NVA_163  Anatomiczne pasy odwo-
dzące uda (FP-23)

Przechowywanie

NVA_506 Pokrowiec do przenoszenia 
wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające na 
zabezpieczenie złożonego wózka przed 
uszkodzeniami (np. w czasie trans-
portu).

NVA_510 Pokrowiec na wózek stojącyNVA_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele 
przydatnych drobiazgów.

NVA_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.


