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wózek specjalny

Nowoczesny, praktyczny o wyjątkowym designie – MAMALU™ to wózek 
stworzony z myślą o naszych najmłodszych użytkownikach, który dosko-
nale sprawdzi się w każdych warunkach. Konstrukcja opiera się na lekkim 
oraz wytrzymałym stelażu w formie parasolki, przez co możemy go bły-
skawicznie złożyć, a przy tym zajmuje on niewiele miejsca podczas trans-
portu.

MAMALU™ rośnie wraz z Twoją pociechą! Szeroki zakres personalizacji 
pozwala m.in. na zamontowanie pasów 5-punktówych i zagłówka na róż-
nych wysokościach, a także na ustawienie podnóżka w 3 różnych pozy-
cjach oraz regulację głębokości siedziska. Prowadzenie wózka to czysta 
przyjemność. Niezależny system amortyzacji i obrotowe koła przednie 
sprawiają, że MAMALU™ jest niezwykle zwrotny. Komfort i wygodę 
zapewnia dwustronna tapicerka, która z jednej strony pokryta jest 
miękkim, przyjaznym dla skóry dziecka materiałem MINKY, a z drugiej 
wodoodporną tapicerką FLEX.

Weź MAMALU™ na spacer i przekonaj się, że jest on stworzony dla 
Ciebie i Twojej pociechy.

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

z niedowładami kończyn, 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 
(dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, 

uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
 • Po  urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych 

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  
z niedowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Rączki do prowadzenia | Tapicerka FLEX | Regulowane 5-punktowe pasy bezpieczeństwa | Składany stelaż typu parasolka, z regulacja głębokości 
siedziska | Regulowany podnóżek | Tylne amortyzowane koła pełne z niezależnymi hamulcami | Obrotowe, amortyzowane przednie koła pełne  
z blokadą kierunku jazdy

Mamalu™

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

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

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

wózek specjalnyMamalu™

MML_449 TAPICERKA DWUSTRONNA BAWEŁNIANO-ZMYWALNA COMFORT

Stelaż w formie parasolki pozwala 
na błyskawiczne złożenie wózka, 
a przy tym zajmuje niewielką ilość 
miejsca podczas transportu.

Możliwość regulacji zagłówka, pod-
nóżka, głębokości siedziska oraz 
5-punktowych pasów bezpieczeń-
stwa sprawia, że wózek rośnie wraz 
z Twoją pociechą.

MAMALU™ świetnie się prowadzi 
– wszystko za sprawą systemu nie-
zależnej amortyzacji oraz w pełni 
obrotowych kół przednich.

Dwustronna tapicerka COMFORT – 
połączenie przyjaznego dla dziecka, 
miękkiego materiału MINKY wraz z 
wodoodporną tapicerką.

DOSTĘPNA JAKO WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE

Rose Ruby SpaceOcean Lava

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
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tabele rozmiaroweMamalu™

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 90 - 130

A szerokość siedziska** [cm] 32 - 38

L głębokość siedziska [cm] 22, 28

C1 wysokość oparcia [cm] 60

C wysokość zagłówka [cm] 40 - 55

E szerokość oparcia** [cm] 30 - 38

F wysokość podnóżka [cm] 18, 24, 35

wysokość rączek prowadzących [cm] 114

X kąt pochylenia oparcia [°] 95

Y kąt pochylenia siedziska [°] 25

max. waga użytkownika [kg] 35

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
** Wysokie peloty sztywne tułowia zawężają siedzisko/oparcie o 6 cm do wartości 32 cm.

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1

Szerokość [cm] 55

Szerokość po złożeniu [cm] 28

Długość [cm] 102

Długość po złożeniu [cm] 130

Wysokość [cm] 118

Wysokość po złożeniu [cm] 33

Waga [kg] 10,8
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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akcesoriaMamalu™

Bezpieczeństwo

MML_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.

MML_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

MML_130 Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Po-
siada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie.

MML_148 
Wysokie eloty sztywne tułowia
Zapewniają dodatkową stabilizację 
boczną tułowia. Dodatkowo chronią 
użytkownika przed kontaktem z kon-
strukcją wózka.

MML_013 Barierka
Bezpieczny uchwyt dodatkowo chroni 
użytkownika przed wypadnięciem  
z wózka.

MML_104 Regulowany zagłówek
Regulacja wysokości oraz odpowiednie 
wyprofilowanie zagłówka pozwala na in-
dywidualne dopasowanie go do potrzeb 
użytkownika.

MML_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 odwie-
dzeniu, a także zapobiegają przed zsu-
waniem się użytkownika.

MML_128 
Regulowany klin międzyudowy
Klin zapewnia jeszcze lepsze dopaso-
wanie wózka do potrzeb użytkownika. 
Dzięki regulacji głębokości można 
zmienić jego położenie na siedzisku.

MML_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™

Stabilizacja
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Komfort

MML_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

MML_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele 
przydatnych drobiazgów.

MML_409 Moskitiera
Stanowi świetną ochronę przed insek-
tami i owadami, szczególnie w okresie 
letnim.

MML_448 Stolik z granulatem

MML_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

MML_506 
Pokrowiec do przenoszenia wózka  
w pozycji złożonej
Doskonałe rozwiązanie pozwalające 
na zabezpieczenie złożonego wózka 
przed uszkodzeniami (np. w czasie 
transportu). Dopasowany do rozmiaru  
i kształtu wózka.

MML_445 Śpiwór
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnóżek wózka.

MML_403 Stolik 
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

MML_505 Kosz pod siedzisko 
Umożliwia przewożenie drobnych ele-
mentów w wózku. Montowany jest do 
podstawy jezdnej wózka.

MML_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki z 
napojem jest łatwy i szybki.

MML_449 Tapicerka dwustronna ba-
wełniano-zmywalna COMFORT

MML_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu.

MML_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

MML_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje 
dłonie podczas spacerów.

Przechowywanie

akcesoriaMamalu™
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akcesoriaMamalu™

Rozbudowa

MML_628 Podnóżek z sandałkami 
stabilizującymi stopy i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

MML_629 Podnóżek z dynamicznymi 
stabilizatorami kostek (FP-22)
Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc w po-
prawnej stabilizacji stóp użytkownika  
w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.


