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wózek specjalny

NOVA® to komfortowy wózek spacerowy dla osób z dysfunkcjami  
w obrębie narządu ruchu.

Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz 
wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje 
komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz 
w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz bogate wyposażenie ponadstandardowe pozwalają 
dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia 
kąta nachylenia podnóżka oraz  3-stopniowa funkcja kubełkowa sie-
dziska, umożliwiają podróżowanie w komfortowej pozycji.

Wózek łatwo prowadzi się zarówno po płaskim jak i nierównym terenie. 
Dzięki prostej i lekkiej konstrukcji, wózek NOVA® można w łatwy sposób 
złożyć do transportu. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje nie-
wiele miejsca w bagażniku.

Konstrukcja wózka pozwala na samodzielne ustawienie rozstawu osi kół. 
Możemy je zamontować szerzej dla zwiększenia stabilności wózka lub 
wąsko dla zwiększenia zwrotnośći.

Wózek dostępny jest w 3 rozmiarach.

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

z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokoń-
czynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji 
ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie roz-
siane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

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

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

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

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub 
stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Uchwyt do pchania wózka | Regulowany zagłówek | Funkcja kubełkowa | 5-punktowe pasy bezpieczeństwa | Poduszka siedziska |  
Barierka | Tapicerka wodoodporna HYDRO™ | Tapicerka techniczna | Hamulec centralny | Składana rama | Regulowany rozstaw osi kół SmarTrac-
tion | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Koła pompowane z systemem szybkiego demontażu
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Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.
Wersja 8/06/2020

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

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

SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta 
nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska. Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Pompowane koła gwarantują 
lepszą amortyzację wózka, co ogra-
nicza niekontrolowane napięcia 
mięśni podczas jazdy. Wyposażone 
są w system szybkiego demontażu, 
dzięki czemu możemy uzyskać 
mniejsze gabaryty wózka po zło-
żeniu.

System SmarTraction pozwala na 
samodzielne ustawienie rozstawu 
osi kół. Możemy je zamontować 
szerzej dla zwiększenia stabilności 
wózka lub wąsko dla zwiększenia 
zwrotności.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy 
sposób składania sprawiają,  
że wózek zmieści się nawet do ma-
łych bagażników samochodowych.

wózek specjalnyNova®

Innowacyjny system montażu ta-
picerki TENSION™ sprawia, że 
siedzisko ma minimalną styczność 
z konstrukcją wózka i poddaje się 
ruchom ciała użytkownika łagodząc 
efekty napadów spastyki – jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
osób ze wzmożonym napięciem 
mięśniowym.

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

Szary 
rozmiar 2

Szary 
rozmiar 3

MELANGE
rozmiar 2

AQUA
rozmiar 1

Turkusowy
rozmiar 1

 

CADET
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:
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tabele rozmiaroweNova®

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 uchwytu do prowadzenia wózka [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. 
* Wzrost nie powinien 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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wózek specjalny

Wózek specjalny NOVA EVO® to świetny kompromis pomiędzy domową 
rehabilitacją, a wyjazdami na długie spacery. Szczególnie dobrze 
sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodat-
kowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję  
w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu 
zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz bogate wyposażenie ponadstandardowe pozwalają 
dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia 
kąta nachylenia podnóżka i 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska 
zapewniają odpowiedni komfort podczas użytkowania wózka. Wygodne 
przemieszczanie się gwarantują skrętne koła przednie oraz tylne wypo-
sażone w hamulec centralny.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do trans-
portu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go  
w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

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

z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokoń-
czynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji 
ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie roz-
siane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

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

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

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

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub 
stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składana rama | Wypinane koła pompowane | Przednie koła skrętne | Regulowany rozstaw osi tylnych kół SmarTraction | Regulowany podnóżek 
z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do pchania wózka | 5-punktowe pasy | Regulowany zagłówek | 
Barierka | Hamulec centralny | Funkcja kubełkowa 

Nova Evo®

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
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Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta 
nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska. Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Pompowane koła tylne gwaran-
tują lepszą amortyzację wózka,  
a przednie koła skrętne zdecydo-
wanie ułatwiają manewrowanie 
wózkiem.

System SmarTraction pozwala na 
samodzielne ustawienie rozstawu 
osi kół. Możemy je zamontować 
szerzej dla zwiększenia stabilności 
wózka lub wąsko dla zwiększenia 
zwrotności.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy 
sposób składania sprawiają,  
że wózek zmieści się nawet do ma-
łych bagażników samochodowych.

wózek specjalnyNova Evo®

Innowacyjny system montażu ta-
picerki TENSION™ sprawia, że 
siedzisko ma minimalną styczność 
z konstrukcją wózka i poddaje się 
ruchom ciała użytkownika łagodząc 
efekty napadów spastyki – jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
osób ze wzmożonym napięciem 
mięśniowym.

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

Szary 
rozmiar 2

Szary 
rozmiar 3

MELANGE
rozmiar 2

AQUA
rozmiar 1

Turkusowy
rozmiar 1

 

CADET
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:
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tabele rozmiaroweNova Evo®

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 uchwytu do prowadzenia wózka [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. 
* Wzrost nie powinen być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 63 68 73

Szerokość po złożeniu [cm] 63 68 73

Długość [cm] 112 126 152

Długość po złożeniu [cm] 87 91 100

Wysokość [cm] 97 109 123

Wysokość po złożeniu [cm] 48 48 54

Waga [kg] 18,8 21 26,6
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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wózek specjalny

Wózek specjalny NOVA HOME® to doskonałe rozwiązanie w przypadku 
domowej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. 
Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz 
wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje 
komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz 
w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz bogate wyposażenie ponadstandardowe pozwalają 
dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia 
kąta nachylenia podnóżka oraz 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska 
sprawiają, że pozycja w wózku jest wygodna i komfortowa.
NOVA HOME®  umożliwia bardzo proste oraz przemyślane przemiesz-
czanie – skrętne przednie koła wyposażone są w hamulec, a tylne posia-
dają hamulec oraz blokadę kierunku jazdy, co świetnie sprawdza się w 
warunkach domowych.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do trans-
portu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go w 
nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

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

z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokoń-
czynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji 
ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie roz-
siane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

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

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

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

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  
z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami 
czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub 
stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składana rama | Przednie skrętne koła pokojowe z hamulcem STOP | Tylne skrętne koła pokojowe z blokadą kierunku jazdy i hamulcem STOP | 
Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do pchania wózka | 5-punktowe pasy | Regu-
lowany zagłówek | Barierka | Hamulec centralny | Funkcja kubełkowa 

Nova Home®

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
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Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta 
nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska. Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Skrętne koła przednie wyposażone 
są w hamulec, tylne posiadają ha-
mulec i blokadę kierunku jazdy 
– ułatwia to manewrowanie w wą-
skich pomieszczeniach domowych. 
Koła pokryte są jasną gumą dzięki 
czemu nie pozostawiają śladów na 
posadzkach, dodatkowo są bardzo 
ciche.

System SmarTraction pozwala na 
samodzielne ustawienie rozstawu 
osi kół. Możemy je zamontować 
szerzej dla zwiększenia stabilności 
wózka lub wąsko dla zwiększenia 
zwrotności.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy 
sposób składania sprawiają,  
że wózek zmieści się nawet do ma-
łych bagażników samochodowych.

wózek specjalnyNova Home®

Innowacyjny system montażu ta-
picerki TENSION™ sprawia, że 
siedzisko ma minimalną styczność 
z konstrukcją wózka i poddaje się 
ruchom ciała użytkownika łagodząc 
efekty napadów spastyki – jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
osób ze wzmożonym napięciem 
mięśniowym.

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

Szary 
rozmiar 2

Szary 
rozmiar 3

MELANGE
rozmiar 2

AQUA
rozmiar 1

Turkusowy
rozmiar 1

 

CADET
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:
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tabele rozmiaroweNova Home®

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 uchwytu do prowadzenia wózka [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. 
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 51 56 61

Szerokość po złożeniu [cm] 51 56 61

Długość [cm] 112 126 152

Długość po złożeniu [cm] 87 91 100

Wysokość [cm] 97 109 123

Wysokość po złożeniu [cm] 49 49 55

Waga [kg] 17,6 19,8 25,4
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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akcesoriaNova® / Nova Evo® / Nova Home® 

Stabilizacja

Bezpieczeństwo

NVA/NVE/NVH_001 
Światła LED (2 szt.)
Białe światło z przodu i czerwone z tyłu 
wózka sprawią, że wózek będzie bar-
dziej widoczny w trakcie spacerów, co 
zwiększa poziom bezpieczeństwa.

NVA/NVE/NVH_002 
Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

NVA/NVE/NVH_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™

NVA/NVE/NVH_107 Pas biodrowy 
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopa-
sowania do ciała za pomocą systemu 
Chwyć i pociągnij™.

NVA/NVE/NVH_128 
Regulowany klin międzyudowy
Klin zapewnia jeszcze lepsze dopaso-
wanie wózka do potrzeb użytkownika. 
Dzięki regulacji głębokości można 
zmienić jego położenie na siedzisku.

NVA/NVE/NVH_130 
Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. 
Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie.

NVA/NVE/NVH_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i zapięcie velcro 
pozwala na komfortowe dopasowanie.

NVA/NVE/NVH_101 
Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

NVA/NVE/NVH_137 Poduszki zawęża-
jące siedzisko o 10 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm.

NVA_NVA/NVE/NVH_134 
Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm.
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Komfort

NVA/NVE/NVH_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

NVA/NVE/NVH_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

NVA/NVE/NVH_147 
5-punktowe paski stabilizujące stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzy-
żowe paski stóp doskonale zabezpie-
czają stopę oraz piętę. Zapinane na 
rzepy.

NVA/NVE/NVH_408 
Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem.

NVA/NVE/NVH_412 
Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użyt-
kownika. Wykonana z pianki termoak-
tywnej VISmemo™, pokrytej oddycha-
jącą tkaniną przestrzenną.

NVA/NVE/NVH_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/NVE/NVH_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

NVA/NVE/NVH_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje 
dłonie podczas spacerów.

NVA/NVE/NVH_415 Osłona na koła
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

NVA/NVE/NVH_161 Sandałki stabili-
zujące stopę i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Wykonane z elastycznego 
materiału, rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

NVA/NVE/NVH_162 Dynamiczne 
stabilizatory kostek FlexPoint®

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

NVA/NVE/NVH_163  Anatomiczne 
pasy odwodzące uda (FP-23)
Anatomiczny kształt pasów zapewnia 
odpowiednie dopasowanie ich do ciała 
użytkownika, poprawiając przy tym jego 
komfort oraz bezpieczeństwo. Ułatwiają 
kontrolę nad utrzymaniem nóg w 
odwiedzeniu, a także zapobiegają przed 
zsuwaniem się użytkownika.

akcesoriaNova® / Nova Evo® / Nova Home® 

NVA/NVE/NVH_429 Miękka osłona na 
podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.

NVA/NVE/NVH_448 Stolik z granu-
latem
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Przechowywanie

NVA/NVE/NVH_506 
Pokrowiec do przenoszenia wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające na 
zabezpieczenie złożonego wózka przed 
uszkodzeniami (np. w czasie trans-
portu).

NVE/NVH_626 Moduł EVO
Przednie koła skrętne ułatwiają manew-
rowanie wózkiem, a tylne pompowane 
poprawiają jego amortyzację. Moduł 
EVO to doskonałe rozwiązanie w przy-
padku długich spacerów czy pokony-
wania miejskich przestrzeni. 

NVA/NVE/NVH_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele 
przydatnych drobiazgów.

NVA/NVE_625 Moduł HOME
Zamieni wózek NOVA/NOVA EVO  
w wersję do użytku domowego. Cztery 
małe koła obrotowe pozwalają na łatwe 
manewrowanie wózkiem w ciasnych 
pomieszczeniach.

NVA/NVE/NVH_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

NVE/NVH_627 Moduł NOVA
Cztery pompowane koła gwarantują 
komfort podczas jazdy w zróżnico-
wanym terenie. System SmarTraction 
pozwala na zmianę rozstawu osi kół, 
co w zależności od potrzeb umożliwia 
węższy rozstaw dla zwiększenia zwrot-
ności oraz szerszy dla zwiększenia 
stabilności wózka.

Rozbudowa


