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MOZGÁS ESZKÖZEI

Témakör:

A mozgásban nehezítettek számára számtalan terméket javaslunk, amely újdonságot jelenthet:
TRANSPORT KEREKESSZÉKEK: négy kisebb méretû kerékkel ellátott olyan szék, amelyet önmaga a beteg hajtani nem tud, de mégis
számtalan elõnnyel rendelkezik: kis helyigény, kicsire összecsukató, utazáskor-bevásárláshoz kiváló útitárs, segítõ személy számára könnyû
mozgathatóság. SZÍNES JÁRÓBOTOK: elegáns megjelenést biztosít a használójának, feltûnést nem keltve nyújt biztonságérzetet.
UTRAKÖNNYÛ ROLLÁTOR: szerkezeténél fogva a hagyományos rollátorokhoz képest könnyebben mozgathatóak és felszereltek bottartóval,
tálcával, kosárral, háttámasszal.
Állítható acél járóbot GoSafe 75-98 cm kód: U00007346

Anatómiai fogantyús járóbot

kód: 10339

94-117 cm kód: U00007347
Anatómikai kiképzésû fogantyúval ellátott járóbot.
Anyaga alumínium.
Az egész tenyeret alátámasztó, anatómiai
kiképzésû fogantyú, így nagyobb teher helyezhetõ
rá.
Állítható magasság nyomógomb segítségével.
Magasság: 73-97 cm.
Terhelhetõség: 135 kg.
Szín: fekete.

Acél szerkezetû, nagyon tartós, nagy teherbírású,
állítható magassûgú járóbot. A feltüntetett
termékkódok elõtt az állítási magasság található.
26 mm vastagságú az acél váz,
Fekete szinterezett.
Nyakban úgy hajlított, hogy a terhelés pont a
tengelyre esik.
10 lépésben állítható a magasság.
Csúszásmentes markolat, guma lábvégek, és
csuklópánt teszi még biztonságosabbá a
használatát.
2.950 Ft

6.700 Ft

kód: WS0015SRT

Gél markolatú járóbot

Ez az ötletes járóbot néhány „pattanással”
összeállítható és néhány mozdulattal kicsire
összecsukható, így táskába, zsebbe, zacskóba
elhelyezhetõ.
Fekete színû, alumínium váz, gumivég, mûanyag T
fogantyú.
Extra tartós.
Maximális terhelhetõség: 135 kg.
T markolattal ellátott.

2.700 Ft

Kampós fa járóbot

kód: U00003417

T-markolatú fa járóbot

Lakk borítású elegáns járóbot
Könnyû használat.
Tartós lakk borítással.
Ajtónyitáskor a sétabot hajlított végét karunkra
akaszthatjuk.
Magassága: 90 cm.
Súlya: 300 g.
Maximális terhelhetõség: 100 kg.

2.630 Ft

Összecsukható színes járóbot

kód 10304CANE

Állítható alumínium szines járóbot

Könnyû, alumínium összecsukható sétabot.
Színeivel eleganciát kölcsönöz használójának.
Egyszerû tárolás: 4 rétté hajtható.
2,5 centiméterenként állítható magasság 83-93 cm
között.
Tetszetõs T alakú fogantyú.
Tartozékok: mûanyag hordtáska, csuklószalag.
Válaszható színek:ezüstháló / fekete hullám / vörös
spirál / kék spirál / fekete spirál / kék háló / amõba /
skót mintás / kék jég.
135kg-ig terhelhetõ.
4.250 Ft

Nágylábú járóbot

kód:ws016

Járóbot pihenõ üléssel

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód:10365-adj

Praktikus segédeszköz azok számára, akik
elfáradva a járástól le szeretnének ülni. Járóbotként
és székként is funkcionál. Elegáns kivitel, réz színû.
Súly: 1,1 kg, terhelhetõség: 115 kg.
Ülés magasság 5 fokozatban állírható,
ülésmagasság tartománya: 48-55 cm
fogantyú magassága a talajtól összecsukva: 87-97
cm
ülésfelület mérete: 21x26 cm
ülõlap anyaga: fekete mûanyag érdesített felülettel
ülés elõtti fogantyú-rúd hossza: 33 cm
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Állítható magasságú, keskeny lábú járóbot. Könnyû
alumínium váz a felsõ botszakaszon, tartós acél
váz a felsó botszakaszon.
A lábak közti távolság szimmetrikus, azaz 45 fok,
de a kisméretû lábak miatt járási akadályt nem
okoznak
Hattyú alakú ívelt nyaknak köszönhetõen a
használó közvetlenül a tengelyre helyezi a súlyát.
Külsõ-belsõ használatra.
Súly: 0,7 kg.
Terhelhetõség: 125 kg.
Állítható magasság: 66-93 cm (11 fokozatban).
Fogantyú: csúszásmentes, mûanyag, szürke, 11,5
cm hosszú.
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kód 10335CANE

Vonzó T fogantyús, állítható magassûgú elegáns
járóbot sárgaréz gallérral.
Állítható magasságú.
Csukló rögzítõ biztosítja a nagyobb biztonságot.
2,5 cm-es alumínium ötvözet a kis súly érdekében.
Fogantyú magasság: 77,5 - 100 cm.
Hangtompító gumi botvég.
Maximális terhelhetõség 135 kg.
Színek: fekete, kockás, bronz hullámok, kék ciklon,
fehér pöttyös, toll mintázat.

6.300 Ft
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kód: U00003418

Lakk borítású elegáns járóbot T markolattal.
Könnyû használat.
Tartós lakk borítással.
Ajtónyitáskor a sétabot hajlított végét karunkra
akaszthatjuk.
Magassága: 90 cm.
Súlya: 300 g.
Maximális terhelhetõség: 100 kg.

1.750 Ft

4.600 Ft

kód: 10370BC

Puhított markolattal ellátott állítható, alumínium,
összecsukható, színes járóbot.
Gél markolatának köszönhetõen enyhíti a kézre
nehezedõ nyomást és fáradságot, komfortosabb
érzést nyújt.
Markolat színe szürke.
Bot színe választható: márványkék / márványvörös /
fekete.
4 részes, összecsukható (könnyen hordozható,
tárolható, akár közlekedési eszközökön is).
Állítható magasság 2,5 cm-es fokozatokban (81- 94
cm magasságig).
Mûanyag hord táska.
Terhelhetõsége: 135 kg.
5.500 Ft Biztonsági csuklópánttal ellátva.
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Összecsukható járóbot

Gumivég járóbotra

Járóbot tartó

18 mm szürke fémetétes kicsi kód: U00002349
18 mm szürke fémetétes nagy kód: U00009093
22 mm szürke fémetétes nagy kód: U00004024

kód: wsa002
Segítségével a bot könnyen az asztalhoz
támasztható.
Csúszásmentes gumibetétjének köszönhetõen nem
csúszik meg a sima felületen.
Praktikus, kis helyen elfér.
Járóbotra rögzíthetõ, így nem kallódik el.
Szerelést nem igényel, csak rá kell pattintani a bot
testére.

Termék leírása:
- járókeret, bot és más segédeszközök talpára
alkalmas
- tartós
- fémbetétes: nem szúrja ki a bot a végét
- szürke: nem fogja meg a burkolatot
- magassága: 5,6 cm
- szélessége: 45 m
- belsõ átmérõ 18/22 mm
150 / 150 / 190 Ft

1.120 Ft

Járóbot csuklópánt

kód: wsa001

LUXUS könyökmankó

1.140 Ft

3.520 Ft

Lépegetõ járókeret

kód: wa008

kód: wa014
Összecsukható és lépehetõ funkcióval ellátott
járókeret.
Állítható magasságú lábak.
Könnyû alumínium váz. Beltéri és kültéri
használatra egyaránt. Használatával a járás
egyenletesebb, folytonosabb, mivel a jobb illetve
bal oldali lábak váltakozva a talajon maradnak
elõre haladáskor.
Könnyen szállítható, és tárolható (összecsukható).
Kényelmes fogantyú. Klip segítségével a lépegetõ
keretet könnyedén fixé alakíthatjuk. Szélesség 50
cm, hossza: 50 cm, magasság: 78-88 cm.
Súly: 3 kg.
Terhelhetõség: 180 kg.

Összecsukható stapabíró járókeret.
Beltéri és kültéri használatra.
Megkönnyíti a gyaloglást.
Kényelmes és biztonságos járást biztosít
használójának. Kényelmes fogantyúk. 4 lába
gumivéggel záródik. Összecsukható (könnyen
tárolható és szállítható)Könnyû alumínium váz szerkezetÁllítható magasság 81-99 cm.
Szélesség: 56 cm.
Mélység: 50 cm.
Súlya 3 kg.
Terhelhetõség: 180 kg.
10.500 Ft

9.100 Ft

Izületbarát járókeret

kód: 10224-4

Felállító járókeret

kód: wa003

Összecsukható, vinyl kontúros markolat. Nagyobb
kényelem, tartós masszív alumínium szerkezet.
Összecsukást megkönnyítõ karral ellátott járókeret,
amely segítséget jelent a csökkent kézügyességû
betegek számára is. Az összecsukó kar nagy
igénybevételre tervezett.
Könnyû, mindössze 3 kg.
Szélesség: 61 cm.
Mélység: 51 cm.
Magasság: 81-99 cm.
Önsúly: 3 kg.
Terhelhetõség: 160 kg.

Járókeret, és kapaszkodó egyben.
Azoknak ajánljuk, akiknek nehezen megy a felállás.
Idõs korban, mûtétek után.
Szélesség: 58 cm.
Mélység: 53 cm.
Magasság min.: 79-93 cm.
Magasság max.: 98 cm.
Tömege: 2,7 kg.
Terhelhetõsége: 135 kg .

14.600 Ft

9.500 Ft

Kétkerekû járókeret

kód: wa009

Összecsukható kétkerekû járókeret

kód: 10263KDR

Méretének 1/4-re összecsukható.
Két oldalsó, nagyméretû tároló zseb.
Könnyen kihajtható.
A csomag tartozéka az igényes hordtáska.
Teljes mélység 38 cm, teljes szélesség 68 cm.
Markolatok közötti belsõ méret: 42 cm.
Állítható magasság: 76-94 cm.
Önsúly: 3,6 kg.
Terhelhetõség: 100 kg.
Szín: vörös metál.

Masszív alumínium szerkezet. Könnyen
összecsukható, praktikus tárolhatóság. Kültéri és
beltéri használatra egyaránt. Használatával a járás
egyenletesebb, gördülékenyebb. Felhasználó felöli
oldalon gumi véggel ellátott lábak. Kényelmes
markolat.
Nagy teherbírás, állítható magasság.
Szélesség 64 cm, mélység 51 cm, magasság 8098 cm (elülsõ kerekes lábak is állíthatóak). Tömege
3 kg. Terhelhetõség 180 kg.

11.000 Ft

15.500Ft

Ülõlapos kétkerekû járókeret

kód: 10233

Pérmium négykerekû járókeret

M-2

Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

www.gyogyaszati.hu

28.800 Ft
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: 10230

Masszív alumínium váz kék márványozottra festve.
Felhajtható mûanyag ülés, rajta fogantyú, amely az
összecsukott termék kézi szállítására alkalmas.
Könnyen összecsukható. Az összecsukás egy
biztonsági csap meghúzásával végezhetõ oldalanként. Puha, kényelmes, textíl-mûanyag háttámla.
Kültéri és beltéri használatra egyaránt. A négy kerék közül a két elsõ bolygókerékként és fixált kerekekként is használható. A két hátsó kerék fékezhetõ
és parkoló-fék állásba rakható. Használatával a
járás egyenletesebb, gördülékenyebb. Állítható
magasság mind a négy lábon 5 fokozatban. Szélesség 70 cm, hosszúság 60 cm, magasság 79-91
cm. Tömege 5 kg. Terhelhetõség 135 kg. Ülõlap
36.300 Ft méretei: 47x33 cm.

MEDIGOR

Masszív, préselt alumínium szerkezet.
Az ülõlap felhajtható, így a járáskor nem zavaró.
Könnyen összecsukható.
Puha, kényelmes háttámla.
Kültéri és beltéri használatra egyaránt.
Használatával a járás egyenletesebb,
gördülékenyebb. Fékezhetõ lábak, állítható
magasság. Szélesség 69cm Mélység 55 cm,
magasság 81-102 cm.
Tömege 3,6 kg.
Terhelhetõség 135 kg.

www.gyogyaszati.hu
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Nagy teherbírású járókeret 180 kg-ig
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kód: 10452-1
Alumínium szerkezetû. PVC fogantyúk.
Duplán állítható magasság: markolat és botvég,
valaminta markolat és a könyöktámasz közötti
távolság.
Nyomógombos beállítás segítségével könnyen
állítható magasság 2,5 cm-ként.
Szürke gumi botvég.
Markolat magasság a talajtól: 65-91 cm.
Könyökmandzsetta és a markolat közötti távolság:
22-29 cm karméretre.
Terhelhetõség 127 kg.
A feltüntetett ár 1 db könyökmankó ára.

Egy hasznos kis pánt, mely meggátolja a járóbot
eldõlését, és elvesztését. Könnyû és rugalmas pánt,
könnyen rögzíthetõ a bothoz. A zsinór tartja a
csuklón a botot, ha elengedi a markolatát.
Kényelmes, diszkrét viselet, a botra rugalmas
gyûrûvel rögzíthetõ. Hossza: 31 cm.

ROAD rollátor bottartóval

kód: U00007094

MIGO keskeny kerekû rollátor

MIGO széles kerekû rollátor

21.300 Ft

CRISTALLO rollátor

kód: U00006027

kód: U00006028

Középsúlyú rollátor: 9,9 kg. Kb. 15% könnyebb a
standard rollátorokhoz képest. Külsõ és belsõ
használatra egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp
funkció, lassítás funkció. Egy mozdulattal
összecsukható. Alaptartozéka a kosár és a tálca.
Összecsukódás elleni biztonsági zár. Számtalan
fényvisszaverõvel ellátott. Teljes szélesség: 58 cm,
teljes hossz: 60 cm. Beülõ szélesség: 43 cm.
Ülõpad méretei: 26 cm mély x 38 cm széles.
Ülõfelület magassága a földtõl: 60 cm. Fogantyú
magassága állítható: 80-94 cm. Tömör kerekek: 35
mm széles. Terhelhetõség: 130 kg. Rendelhetõ
tartozékok: 1, járóbot tartó 2, elsõ kerék megemelõ,
akadálymentesítõ adapter.

Standard súlyú négykerekû rollátor: 10,8 kg, fém
váz. Összecsukható.
Kültéri és beltéri használatra egyaránt.
130 kg-ig terhelhetõ.
Kétfunkciós fékkar: stopp funkció (tartós befékezés),
lassítás funkció nagy tartományban. Állítható
markolatok: 79-99,5 cm.
Teljes szélesség: 61 cm. Ülõlap magassága: 61 cm,
ülõlap mérete: 38x16 cm.
Kerék szélesség: 5 cm.
Összecsukódás elleni biztonsági zár.
Rendelhetõ tartozékok: elsõ kerék megemelõ,
akadálymentesítõ adapter, járóbot tartó.

21.900 Ft

19.500 Ft

DIAMOND DELUX rollátor-kerekesszék kód: U00006032

kód: U00006029

Könnyedén átalakítható rollátorból transport
kerekesszékké. Ajánlott azok számára, akik
képesek rollátort használni, de idõszakosan
transzport kerekesszékre van szükségük. Egy
mozdulattal eltávolíthatóak a lábtartók, így csak
rollátorként funkcionál. Egy mozdulattal eltávolítható
kerekek, kényelmes szövet ülés, könnyedén
eltávolítható hordtáska. Széles tartományban
állítható markolat: 77-94,5 cm. Ülés magassága 54
cm, szélesség 64 cm, hossz 74 cm. Terhelhetõség:
135 kg. Utazótáska terhelhetõsége: 5 kg. Súly: 8,8
kg. Kerék szélessége: 30 mm. Ülés nagysága:
40x19 cm.
A csomag tartalmazza a hordtáskát.

Ultrakönnyû rollátor: 6,6 kg. Alumínium váz
mûanyag kiegészítõkkel. Anatómiai fogantyú: az
ujjaknak kialakított hely. Külsõ és belsõ használatra
egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció (tartós
befékezés), lassítás funkció. Egy mozdulattal
összecsukható: az ülõfelületen található markolat
felemelésével összecsukható és könnyedén és
biztonságosan felemelhetõ. Alaptartozéka a kosár, a
tálca és a háttámasz. Számtalan fényvisszaverõvel
ellátott. Teljes szélesség: 63 cm, teljes hossz: 61
cm. Beülõ szélesség: 45 cm. Ülõpad méretei: 26 cm
mély x 38 cm széles. Ülõfelület magassága a földtõl:
54 cm. Fogantyú magassága állítható: 83-93,5 cm.
Tömör kerekek: 35 mm széles. Terhelhetõség: 120
23.500 Ft kg. Rendelhetõ tartozékok: 1, járóbot tartó.

Háromkerekû acél rollátor

kód: Tw010

49.990 Ft

Háromkerekû alumínium rollátor

18.400 Ft

19.500 Ft

Összecsukható transport kerekesszék

kód: TR-39ESV

Transzport kerekesszék kézifékkel

38.000 Ft

46.100 Ft

TRAVELLIGHT kerekesszék hordtásával

kód: TC005

Transzport kerekesszék 200 kg-ig

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: BTR22-B

Nagy teherbírású 200 kg-ig (megerõsített kettõs acél
tartó rudak).
Kihajtható, lépcsõzetes karfa. A lépcsõs karfának
köszönhetõen akár íróasztalhoz is székként
használható. Állítható lábtartó. Nagy teherbírású
erõs mûanyag kárpit. Háttámlánál praktikus
hordtáska. Extra tartós. Összecsukható.Tömör gumi
kerekek. Szélesség összecsukva: 29 cm,
szétnyitva: 67 cm. Hossz: 97 cm, magasság: 90 cm.
Ülés: 55x46 cm, ülõmagasság: 52 cm. Tömeg: 22
kg. Teherbírás: 200 kg. Kerék átmérõ hátul: 12" (30
cm).
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Ideális eszköz betegek, idõs emberek
alkalmankénti szállítására. Könnyen
összecsukható, szétnyitható.
Hordtáskával ellátott, amire 2 görgõ van
felszerelve. A táska kézi poggyászként húzható a
két kerekén.
Ideális útitárs autóban, repülõn, vonaton. Stabil,
kényelmes. Szélessége 57 cm (könnyen befér az
ajtón).
Könnyû, mindössze 9,3 kg. Alumínium váz,
praktikus, vállra akasztható hordtáska (tartozék).
Méretek összecsukva 770 x 290 x 290 mm.
Ülésmagasság 480 mm. Maximális terhelhetõség
115 kg.
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kód: EXP19BL

Betegszállító kerekesszék. Könnyen szállítható,
tárolható- összecsukható. Párnázott kartámasz,
kétpontos biztonsági öv. Tömör gumikerekek,
levehetõ lábtartók.
Tartós, könnyen tisztítható nylon kárpit.
Ízületbarát kézifék.
Szélesség kinyitva: 53 cm, összecsukva: 31 cm.
Hossz: 89 cm, magasság: 99 cm.
Ülés: 48x40 cm, ülés magasság: 48 cm.
Önsúly: 10,7 kg.
Terhelhetõség: 135 kg.

Betegszállító kerekesszék. Kissúlyú acél szerkezetû
TRANSPORT kerekesszék. Beltéri és mérséklet
külsõ használatra. Könnyû acél váz. Összecsukható
a könnyebb tárolás, és szállításért. Lehajtható háttáma, felhajtható lábtartók. Biztonsági öv, párnázott
kartámaszok. Könnyen tisztítható tartós nylon kárpit.
Szélesség nyitva: 50 cm, csukva: 20 cm. Hossz: 84
cm, magasság: 99 cm. Ülés: 48x40cm, ülés magasság: 48 cm. Önsúly: 12 kg. Terhelhetõség: 115 kg.
Könnyen hordozható kis súlya és összecsukhatósága miatt. Maximum 115 kg-ig terhelhetõ.

MEDIGOR

kód: TW008

3 kerekû járókeret. Súlya: 4,7 kg.
17,8 cm átmérõjû ultrakönnyû kerekek.
Külsõ és belsõ használatra. Vynil hordtáska. Ízület
barát fékkarok. Állítható magasságú markolat rudak.
Könnyen összecsukható. Szélesség: 61 cm, hossza:
56 cm. Markolat magassága 83-93 cm.
Terhelhetõség: 115 kg. Festett alumínium váz
(bordó, illetve kék). Külön rendelhetõ a két kormány
közé helyezhetõ kosár.

Acél vázszerkezet: króm váz. 3 kerekû rollátor
kültéri és beltéri használatra. Könnyen irányítható.
Hurok fékek: lassítás és parkoló fékezési pozíció.
Tömörgumi-könnyû kerekek. Könnyen tárolható,
összecsukható. Tartozékok: praktikus tároló zsák.
Rendelhetõ tartozék: kosár, tálca. Állítható
magasságú markolatok 80- 91 cm. Mûbõr, fekete,
cipzáros hordtáska a kormány között. Kosár, ami
levehetõ (külön rendelhetõ).
Mérete: 24 cm széles x 25 cm hosszú x 10 cm
mély.
Szélesség: 65 cm. Hossz: 58 cm. Magasság: 80-91
cm. Tömeg: 7 kg.
Maximális terhelhetõség: 115 kg.

MOZGÁS ESZKÖZEI
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GIGO ultrakönnyû rollátor

49.100 Ft

kód: U00006026

Középsúlyú rollátor: 8,9 kg. Kb. 25% könnyebb a
standard rollátorokhoz képest. Külsõ és belsõ használatra egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció,
lassítás funkció. Egy mozdulattal összecsukható.
Alaptartozéka a kosár és a tálca. Összecsukódás
elleni biztonsági zár. Teljes szélesség: 56,5 cm.
Teljes hossz: 60 cm. Beülõ szélesség: 43 cm.
Ülõpad méretei: 26 cm mély x 38 cm széles.
Ülõfelület magassága a földtõl: 60 cm. Fogantyú
magassága állítható: 80-94 cm. Tömör kerekek: 35
mm széles. Terhelhetõség: 130 kg. Rendelhetõ
tartozékok: 1, járóbot tartó 2, lábtámasz az elsõ
kerekek megemeléséhez.

Belsõ és külsõ használatra alkalmas rollátor.
Könnyen összecsukható. Kettõs funkciójú fékkar:
lassító fék és parkoló fékállás. Terhelhetõség: 120
kg. Kosár és a tálca egyszerûen felhelyezhetõ.
Állítható magasságú fogantyúk, anatómia fogantyús
markolat. Fényvisszaverõ csíkok elöl és hátul.
Alaptartozék a bottartó. Teljes hossz: 61 cm, teljes
szélesség: 59 cm. Hátsó kerekek közötti távolság:
41 cm. Fogantyúk közötti távolság: 42 cm. Markolat
magassága a talajtól: 81-94 cm. Ülõlap magassága:
60 cm, ülõlap szélessége: 41 cm. Összecsukva a
méretei: 85x57x21 cm. Kerék méretei: 20 cm x 3,7
cm. Súly: 8,8 kg.
15.500 Ft Szín: ezüst.

Kerekesszék BASIC 100 kg-ig

kód: 924

Kerekesszék S1 115 kg-ig

35.000 Ft

33.000 Ft

Kerekesszék S3 levehetõ karfával

Kerekesszék COLOR

kód: U00008906

72.000 Ft

55.000 Ft

kód: U00008908

Kerekesszék ROTEC
dobfékkel

Acél vázú kerekesszék lengéscsillapítóval, melynek
erõssége személyre szabottan beállítható. A háttámla félbe hajtható. Puha párnázott ülõlap, állítható
feszességû háttámasz. Hátsó- és elsõkerék egyenetlenség elnyeléssel. Tömör elsõ kerekek, hajtókarral ellátott, légfelfújós hátsó kerekek. 6 pozícióba
állítható hátsó kerék tengely: 2 horizontális és 3
vertikális pozíció. Állítható magasságú kartámaszok.
Egy gombnyomásra eltávolítható hátsó kerekek.
Összecsukható. Hosszú fékkar. 115 kg-ig terhelhetõ.
Levehetõ és kihajtható lábtáma-szok. Szélesség: 64
cm, összecsukott szélesség: 28 cm. Hossz: 108 cm,
magasság: 97 cm. Beülõ sz-élesség: 45 cm, ülõlap
hossza: 43 cm, ülõlap ma-gassága a talajtól: 49 cm.
160.000 Ft Súly: 20 kg, terhelhetõség: 115 kg.

Terápiás asztal
kód: U9151
ár: 37.100 Ft

Állítható kartámasz
kód:U9149
ár: 24.700 Ft/pár

Infúziós
állvány
kód: U9153
ár: 11.000 Ft
Csontámasz
kód: U00009147 jobb
U00009001 bal
ár: 21.600 Ft

Hátradõlés
gátló
kód: U00009148
ár: 4200 Ft/db

Fékkar hosszabbító
kód: U9150
ár: 9.100 Ft

Kerekesszék SENTRA 200 kg-ig 51 cm kód: STD20ECDD
56 cm kód: STD22ESDD
61 cm kód: STD24ESDD

Oxigén palack
tartó
kód: U9152
ár: 8.500 Ft

Kerekesszék-szoba WC dönthetõ

www.gyogyaszati.hu

M-4

kód: U00008631

Rozsdamentes acél váz és kerék abroncsok. Fekete
mûbõr ülõ és háttámla felület. Összecsukható. Szoba wc-ként és kerekesszékként is funkcionál. Karés a lábtámasz eltávolítható. Állítható a háttámla
dõlésszöge. Beülõ szélesség: 44 cm, ülõfelület
hossza: 43 cm. Háttámla magassága: 74 cm. Ülõlap
magassága a talajtól: 55 cm. Teljes hossz: 108 cm,
a lábtámaszok behajtásával: 91 cm. Teljes szélesség: 64 cm, összecsukva: 22 cm. Elsõ kerék: 20 cm.
Lábtartó ki- és felhajtható, szögben állítható. Vádli
támasszal. Hátsó kerék: 58 cm. Mindkét hátsó kerék
fékezhetõ. Tömör elsõ és hátsó gumik. Tartozék a
wc vödör + fedél. A vödör hátulról kihúzható. Terhelhetõség: 100 kg. Súlya: 25,2 kg. Karfa: 33,5x5 cm.
101.600 Ft Teljes magasság: 129 cm.

MEDIGOR
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kód: U00008630

kód: U00006788

Szoba wc-ként és kerekesszékként egyaránt
funkcionál és jellemzõje, hogy az ülésen kialakított
kivágás eltávolítható feállás nélkül és szoba wc-ként
használható. Összecsukható. Alumínium váz és
kerék abroncsok. Fekete mûbõr ülõ- és háttámla
felület. Beülõ szélesség: 43 cm, ülõfelület hossza:
43 cm. Hát-támla magassága: 45 cm, az ülõlaptól
mérve: 33 cm. Ülõ-lap magassága a talajtól: 54 cm.
Teljes hossz 108 cm, a lábtartók behajtása után: 91
cm. A wc kivágás mérete az ülõfelületen: 17x34 cm.
Elsõ kerék mérete: 21 cm. A lábtartó ki- és
felhajtható. Vádli / sarok támasszal. Hátsó kerekek
nagysága: 48 cm, mindkét hátsó kerék fékezhetõ.
Tömör elsõ és hátsó gumik. A tartály elõre felé
75.000 Ft kihúzható. Súlya: 17 kg.

100.000 / 126.000 / 145.000 Ft

Rozsdamentes acél váz és kerék abroncsok. Fekete
mûbõr ülõ és háttámla felület. Összecsukható.
Szoba wc-ként és kerekesszékként is funkcionál. A
wc használatához el kell távolítani a párnázott fedlapot. Kar- és a lábtámasz eltávolítható. Beülõ szélesség: 45 cm. Ülõfelület hossza: 43 cm, háttámla
magassága: 45 cm. Ülõlap magassága a talajtól: 53
cm. Teljes hossz: 108 cm, lábtámaszok behajtásával: 91 cm. Teljes szélesség: 60 cm, szélesség
összecsukva: 22 cm. Elsõ kerék: 20 cm. Lábtartó kiés felhajtható. Hátsó kerék: 58 cm. Mindkét hátsó
kerék fékezhetõ. Tömör elsõ és hátsó gumik. Tartozék a wc vödör + fedél. A vödör hátulról kihúzható.
Terhelhetõség: 100 kg. Súlya: 19,6 kg. Karfa: 33,5x5
39.000 Ft
cm. Teljes magasság: 90 cm.
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

Bottartó
kód:U9154
ár:3.600 Ft

PU kerék 150x35 mm
kód:U9155
ár:3.600 Ft

Kerekesszék-szoba WC együlésesben

Önhajtós kerekesszék. Összecsukható. Nagy teherbírás. Szélesebb kivitel. Kettõs tengely, változtatható ülés magasság. Erõs szénacél váz szerkezet
króm bevonattal. Könnyen tisztítható vinyl kárpit.
Tartós tömör gumi kerekek. Párnázott kartámasz.
Elsõ kerekek 3 pozícióban állíthatóak. Szélesség
összecsukva: 32, 34, 37 cm, szétnyitva: 71, 80, 85
cm. Hossz: 107 cm, magasság: 91 cm. Ülés: 51, 56,
61(széles)x 41, 46, 46(mély)cm. Ülõmagasság: 50
cm. Tömeg: 22, 26, 26 kg Teherbírás: 200 kg.
Fékezhetõ hátsó kerekek.

Kerekesszék-szoba WC kétülésben

kód:U00007738

Acél vázú önhajtós kerekessék. 3 pontban állítható
magassûgó hátsó kerék. Állítható lábtartó
(elforgathatóak). Tengelytáv meghosszabbítási
lehetõség. Szélességben, és magasságban
állítható fogantyúk. Acélerõsítésû betétes karfa.
Beülõ szélesség választható:
38/41/43/45/48/50/52/54.
Ülésmagasság min / max. 45/50 cm.
Ülésmélység: 43/50 cm.
Maximális terhelhetoség: 125 kg. Ezüst színu.
Dobfékes változatban a kíséro személy a tolókaron
elhelyezett fékkel tudja fékezni a kerekesszék
63.000 / 85.000 Ft
hátsó kék kerekét.

ROTEK kerekesszék kiegészítõk:
Vádlitámasz
kód:U00009011
ár: 21.600 Ft

kód: U00007732

MOZGÁS ESZKÖZEI

MOZGÁS ESZKÖZEI

Kerekesszék Enigma-K

MEDIGOR

kód: U00008907
Hagyományos acél vázú kerekesszék modern
színekben: vörös, zöld, kék. Könnyen eltávolítható
hátsó kerekek, kartámaszok és lábtartók: ekkor a
mag súlya 11,5 kg. Acél váz. Összecsukható egy
mozdulattal. 115 kg-ig terhelhetõ. Vynil kárpit,
könnyen tisztítható. Önhajtós hátsó kerekek, melyek
a tengelyen elhelyezett gombbal azonnal levehetõk.
Tömör elsõ kerekek, alumínium hátsó kerék
abroncs. Levehetõ és kihajtható lábtámaszok.
Szélesség: 66 cm, összecsukott szélesség: 32 cm,
hossz: 104 cm, magasság: 95 cm. Beülõ
szélesség: 45 cm, ülõlap hossza: 40 cm, ülõlap
magassága a talajtól: 51 cm.
Súly: 19 kg. Terhelhetõség: 115 kg.

Ideális kerekesszék utazáshoz. Kis helyigény
esetén. Könnyen eltávolítható hátsó kerekek,
kartámaszok és lábtartók: a mag súlya 13 kg. Acél
váz. Összecsukható egy mozdulattal. 115 kg-ig
terhelhetõ. Vynil kárpit, könnyen tisztítható. Ében
fekete festett váz. Önhajtós hátsó kerekek, melyek
a tengelyen elhelyezett gombbal azonnal levehetõk.
Tömör elsõ kerekek. Alumínium hátsó kerék
abroncs. Levehetõ és kihajtható lábtámaszok.
Szélesség: 66 cm, összecsukott szélesség: 32 cm,
hossz: 104 cm, magasság: 95 cm. Beülõ szélesség:
45 cm, ülõlap hossza: 40 cm, ülõlap magassága a
talajtól: 51 cm.
Súly: 19 kg. Terhelhetõség: 115 kg.

Fejtámasz
kód: U00009002
Ár: 27.500 Ft

kód: U00008691

Mozgássérültek számára kifejlesztett önhajtós
kerekesszék.
Hátsó kerék 60 cm és önhajtó karral ellátott. Acél
váz, tömör kerekek, állítható magasságú lábtartók,
vynil kárpit. Összecsukható.
Eltávolítható lábtartók, parkoló fék.
Nyitott szélesség: 61 cm, csukott szélesség: 26 cm.
Hossz: 106 cm, magasság: 90 cm, ülõszélesség: 47
cm, ülõlap hossza: 40 cm.
Ülõlap magasság a talajtól: 49 cm.
Súly: 18 kg.
Terhelhetõség: 115 kg.

Összecsukható. Acél váz, nylon szövésû ülõfelület,
párnázott kartámla, leszerelhetõ lábtartók, tömör
gumikerekek.
Beülõ szélesség: 45 cm, teljes szélesség: 65 cm.
Nagykerék átmérõ: 59 cm, kiskerék átmérõ: 20 cm.
Ülõfelület magassága a talajtól: 50 cm.
Teljes magasság: 88 cm.
Terhelhetõség: 100 kg-ig.
Össz súly: 19 kg.

Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

Kerekesszék ALU CLASSIC

kód: U00008880

Kerekesszék ALU ULTRA KÖNNYÛ

Alumínium vázú klasszikus kerekesszék . Színe
ezüst. Nylon kárpit, tömör elsõ kerék, félbehajtható
háttámla. Hosszú kartámasz, amely párnázott és
kárpitozott. Állítható hosszúságú, kihajtható, levehetõ
lábtartó. Összecsukható. Egy mozdulattal kivehetõ
hátsó kerekek. Szállítási állapotban (kerekeket
levéve) 8,5 kg. Hátsó kerekek légtömlõsek, önhajtó
peremmel ellátottak. Elsõ kerekek átmérõje: 20 cm.
Hátsó kerék mérete: 60 cm. Teljes szélesség: 61 cm.
Szélesség összecsukva: 24 cm. Teljes hossz: 106
cm, teljes magasság: 90 cm. Beülõ szélesség: 46 cm.
Ülõlap hossza: 40 cm, magassága a talajtól: 46 cm.
Súly: 15 kg. Terhelhetõség: 115 kg.
67.300 Ft

77.000 Ft

Kerekesszék ALU LITEC
dobfékkel

kód: U00008597
kód: U00008878

Kerekesszék ALU FREETEC

Alumínium váz, ezért kis súly: 13 kg. Válaszható
beülõ szélesség: 39/42/45/48/51 cm. Kifordítható,
levehetõ lábtartók. Bolygó elsõ kerék. Önhajtós.
125 kg-ig terhelhetõ. Egy mozdulatra levehetõ
hátsó kerekek. Összecsukható. Felhajtható karfák.
Boka- vádlitámasz. Állítható lábtartó hossz: 37-49
cm. Háttámla magassága: 40 cm. Ülésmagasság
állítható: 46-50 cm. Üléshossz: 43 cm. Teljes hossz:
114 cm. Tömör kerekek.
Dobfékes változatban a kísérõ személy a tolókaron
elhelyezett fékkel tudja fékezni a kerekesszék hátsó
kék kerekét.

MOZGÁS ESZKÖZEI

kód: U00008882

Sétálómotor 150W

Alumínium vázú elegáns kerekesszék, az aktív székekhez közelítõ tudású. Kecses, korszerû vázmenet.
Állítható kartámasz állás. Összecsukható.
Félbehajtható háttámla. Íróasztalhoz is könnyû
hozzáférést biztosító kartámaszok. Állítható
hosszúságú, kihajtható, levehetõ lábtartó.
Eltávolítható hát- és ülõpárna. Tömör elsõ és hátsó
kerék. Állítható a kerekek tengelymagassága. Hátsó
kerék kivehetõ. Színek: sárga, ezüst, metál piros,
metálkék. Hátsó kerekek nélkül a szék 9 kg. 115 kg-ig
terhelhetõ. Elsõ kerekek átmérõje: 20 cm. Hátsó
kerék: 60 cm. Teljes szélesség: 71 cm, összecsukva:
32 cm. Teljes hossz: 97 cm, teljes magasság: 91 cm.
Beülõ szélesség: 45 cm. Ülõlap hossza: 40 cm,
magassága a talajtól: 48 cm. Súly: 14 kg.

Kerekesszék biztonsági öv

kód: 716-UK

kód: PWCPP009

Kerekesszék motor. Biztonságosan csatlakozik a
kerekesszékhez. Könnyen felszerelhetõ, és
másodpercek alatt eltávolítható. Hordozható,
szállítása egyszerû. Az akkumulátor egyszerû
mozdulattal cserélhetõ. Illeszkedik a legtöbb
szabványos kerekesszékhez. Kézi vezérlés: elõrehátra menet, sebességszabályozó, akkumulátor
szint visszajelzés. Változtatható sebesség.
Hüvelykujj gázkar. Max. sebesség 6,5 km/h. Egy
teljes feltöltéssel 16 km. Motor teljesítmény: 150 W,
24 V. Gondozásmentes akkumulátor, 24 V 12 Ah.
2A standartd töltõ (eltávolított akkumulátort tölt).
Hordtáska a kényelmes szállításért vállpánttal.
Önsúly 12,4 kg. Terhelhetõség: 135 kg
98.000 / 122.500 Ft (kerekesszék+használó együtt). 12 hó garancia.

Rögzítõ pánt kerekesszékbe

Biztonsági öv kerekesszékhez. Derék körül.
Patentzárral záródik. Megakadályozza a beteg
kocsiból való kicsúszását, kiesését. Maximális
hossz:165 cm. Az öv szélessége: 4,8 cm. Anyaga
azonos a gépkocsik biztonsági övének anyagával.
Nem nyúlik, színe fekete. Könnyen tisztítható.
Használata: A beteg dereka körül át kell vezetni az
övet, amely be kell hogy fogja a kerkesszék
háttámláját is. Az öv szorossága - a mindkét
oldalon elhelyezett - állító csat segítségével a kellõ
feszességûre húzható.

kód: U00006936

Állító- és kioldórendszer az elülsõ csat segítségével,
gyorsan beállítható.
A páciens kényelmes rögzítése a székhez.
Megfelelõ stabilitást nyújt.
Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a
lecsúszást. Egységes méret.

3.500 Ft

MOZGÁS ESZKÖZEI

145.000 Ft

kód: U00007739
dobfékkel kód: U00007740

Alumínium vázú extra minõségû kerekesszék.
Opcionális a tolókarokra szerelt, a hátsó kerekeket
fékezõ dobfék rendszer. Állítható hátsó tengely
magasság, kar- és lábtámasz hossz. Utóbbi öt
pozícióban: 36-48 cm. Állítható lábtámasz szög öt
pozícióban: 0-32 fok. Beülõ szélesség:
38/41/43/45/48/50/52/54 cm. Tolókar, háttámla
magassága és a támla szélessége állítható.
Saroktámasz. PU anyagú hátsó kerekek. Szélesség:
64 cm, összecsukva: 28 cm. Hossz: 103 cm,
magasság: 90-97,5 cm. Beülõ szélesség: 45 cm.
Ülõlap hossza: 43/50 cm, magassága a talajtól: 45-50
cm. Háttámla magassága: 38-46 cm. Súly: 16 kg.
98.000 / 122.500 Ft
Terhelhetõség: 125 kg.

95.000 / 115.000 Ft

Kerekesszék ALU SPIRIT

kód: U00008881

Alumínium vázú klasszikus kerekesszék. Színe
ezüst. Nylon kárpit, szürke/fekete. Háttámlán pakolós zseb. Tömör elsõ kerék. Félbe-hajtható háttám-la.
Íróasztalhoz is könnyû hozzá-férést biztosító kartámaszok, melyek kárpitozottak. Állítható hosszúságú, kihajtható, levehetõ lábtartó. Összecsukható.
115 kg-ig terhelhetõ. Egy mozdulattal kivehetõ hátsó
kerekek. Hátsó kerekek tömörek, önhajtó peremmel
ellátottak. Elsõ kerekek átmérõje: 20 cm - hátsó kerék
mérete: 60 cm. Teljes szélesség: 62 cm. Szélesség
összecsukva: 32 cm. Teljes hossz: 107 cm, teljes
magasság: 93 cm. Beülõ szélesség: 42 cm. Ülõlap
hossza: 39 cm. Ülõlap magassága a talajtól: 52 cm.
Súly: 13 kg. Terhelhetõség: 115 kg.

5.100 Ft

Kerekesszék rögzítõ haspánt

kód: U00006911

Kerekesszék rögzítõ medenceöv

kód: U00006912

A páciens kényelmes rögzítése a székhez.
Megfelelõ stabilitást nyújt. Meggátolja az
oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágy,
laminált habszivacs bélés, melyet kívül poliproilén,
belül poliészter huzat véd a szellõzés és a
kényelem érdekében.
0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a
kék részen: 12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es méret: hossza a kék részen: 56 cm,
magassága a kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület
hossza 1,50 m.

A páciens kényelmes rögzítése a székhez.
Megfelelõ stabilitást nyújt. Meggátolja az
oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágy,
laminált habszivacs bélés, melyet kívül poliproilén,
belül poliészter huzat véd a szellõzés és a
kényelem érdekében.
Méretek:
0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a
kék részen:12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es méret: hossza a kék részen: 56 cm,
magassága a kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület
hossza 1,50 m.
5.650 Ft
8.700 Ft

kód: U00006914

Kerekesszék rögzítõ mellény I

www.gyogyaszati.hu

13.000 Ft
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: U00006915

A páciens kényelmes rögzítése a székhez.
Megfelelõ stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú
elmozdulást és a lecsúszást. Lágy, laminált
habszivacs bélés, melyet kívül poliproilén, belül
poliészter huzat véd a szellõzés és a kényelem
érdekében.
M / 2: kerülete: 60-95 cm, magassága: 48 cm.
L / 3: kerülete: 95-135 cm, magassága 53 cm.

M-5

9.950 Ft
Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

www.gyogyaszati.hu

A páciens kényelmes rögzítése a székhez.
Megfelelõ stabilitást nyújt. Meggátolja az
oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágy,
laminált habszivacs bélés, melyet kívül poliproilén,
belül poliészter huzat véd a szellõzés és a
kényelem érdekében.
0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a
kék részen: 12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es: hossza a kék részen: 56 cm, magassága a
kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
Állítható vállpántokkal.

MEDIGOR

MEDIGOR

Kerekesszék rögzítõ vállpánttal

Kerekesszék rögzítõ mellény II

kód: U00006940

Kerekesszék rögzítõ mellény III

Lágy, laminált habszivacs bélés, mely szellõzõ és
kényelmes. Állító- és kioldórendszer az elülsõ csat
segítségével, gyorsan beállítható. A páciens
kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelõ
stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú
elmozdulást és a lecsúszást.
0-ás: 29x40 cm.
1-es: 39x59 cm.

Lágy, laminált habszivacs bélés, mely szellõzõ és
kényelmes. Állító- és kioldórendszer az elülsõ csat
segítségével, gyorsan beállítható. A páciens
kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelõ
stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú
elmozdulást és a lecsúszást.
0-ás: 29x40 cm.
1-es: 39x59 cm.

12.300 Ft

10.300 Ft

Kerekesszék bevásárló táska

kód: 5021-UK

Kipárnázó kerekesszék táska

Zip-záras kerekesszék háttámla táska és bevásárló
táska egyben. A táskán kialakításra került két pár fül.
Az egyik fülpár a kerekesszék tolókarjára való
felakasztást teszi lehetõvé, a másik fül pedig kézi
táskaként való használatát.
Háttámlához erõsíthetõ a tolókarokra való
ráakasztással.
Önálló táskaként is funkcionál
Nagy pakolótér
Színe: szürke, vízhatlan gyöngyvászon
40 cm széles és 35 cm magas
Súly: 40 dkg
A beltér egy kivehetõ osztóval osztható két részre.

kód: CU009

Akerekesszék ülésének kipárnázására, puha
kényelmessé tételére szolgál az ülõfelülettõl a
háttámlán át a kartámaszokat is beleértve.
A párna T alakú, így körbe a háttámla és a
kartámaszok kipárnázására is megfelelõ
Kék huzat strapabíró és ellenálló
Teljes méret: 128 (szélesség)x130(hossz) cm.

7.500 Ft

7.500 Ft

Kerekesszék szivacspárna

kód: U00009156

Gél ülõpárna szivacs alappal

Sötékék, vízhatlan, nagy tartósságú huzattal borított
párna. Jelegzetessége, hogy a kerekesszék ülése
felé esõ felület ívelt, az ülõ felület egyenes.
Kialakítása lehetõvé teszi, hogy a felület teljesen
egyenes maradjon.
43x43 cm nagyságú és 10 cm magas.
Mosható, levehetõ huzat.
Színe sötétkék.

5 cm vastag kód: 14888
8 cm vastag kód: 14886

Nyomás csökkentõ gél párna, ameléy apaja szivacs a
felsõ réteg gél. A gép az test súlya alatt egyenletesen
eloszlik, így a test súlyát a lehetõ legnagyobb
felületen támasztja alá.
Segítséget nyújt a felfekvés kezelésében,
megelõzésében is.
Viszkózus gél anyaga maximális támogatást és
kényelmet biztosít használójának
Csúszásmentes PVC alj.
Tûzálló hab héj.
Vízálló nylonborítás
Maximális teherbírás 115kg
Méretek: 45 cm széles x 40 cm hossszú x 5/8 cm

6.000 Ft

9.990 / 11.300 Ft

Gél ülõpárna / kocsipárna

Memory kocsipárna

40x40 cm kód: U00008728

kód: 14882
Nyomáscsökkentõ memory párna.
Segítséget nyújt a felfekvés kezelésében,
megelõzésében aki tartósan kerekesszépben ül.
Viszkózus gél anyaga maximális támogatást és
kényelmet biztosít használójának
Csúszásmentes PVC alj.
Tûzálló hab héj.
Vízálló nylonborítás.
Alján fogantyú.
Maximális teherbírás 115kg
Méretek: 45 cm széles x 40 cm hosszú x 8 cm vastag

42x42 cm kód: U00008727
45x45 cm kód: U00008730
42x42 cm kivágással
kód: U00008731
A géles töltet megfelelõ állaga biztosítja a testfelület
lehetõ leg nagyobb megtámasztását. Eloszlik az
ülõfelületen ezzel segítve a felfekvés megelõzését,
kezelését. Huzata vízhatlan egyik oldala polyester, a
mások oldala polyurethan. A töltet egy speciális
konzisztenciájú gél, amely lassan veszi fel a test
alakját. Huzat fekete, cipzáros, mosható. Vastagsága
4 cm. Három méretben választható és a közéspõ
méret
kivágással is rendelhetõ.
14.000 Ft

MOZGSÁS
MOZGÁ
ESZKÖZEI
ESZKÖZEI

MOZGÁS ESZKÖZEI

kód: U00006941

24.000 Ft

Egyéb kerekesszék kellékek, kiegészítõk
Pohártartó
kód: WSCUP
ár:1700 Ft
Kezeslábas
kód:U00009145
ár: 9.300 Ft
Hordtáska COMFORT
kód:U00009146
ár: 3.550 Ft

90 cm kód: R004
150 cm kód: R005

Okos rámpa
kód:U00009143
ár: 99.000 Ft

Teleszkópos rámpa

150 cm kód: R002
210 cm kód: R003

www.gyogyaszati.hu

31.800 / 59.900 Ft
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

M-6

50.700 / 61.900 Ft
Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

www.gyogyaszati.hu

Kerekes székek akadálymentesítésére szolgáló
eszköz, amely két nyomvonalas. A nyomvonalok
egymástól függetlenül helyezhetõek.
Rámpa két részes, összecsukható.
Kézi, motoros kerekes székekhez, robogókhoz
Könnyû szerkezetû.
Könnyen használható és hordozható,
Csúszásmentes bevonattal
Maximális terhelhetõség 300kg
Méretek összecsukva: 71 cm hossz x 26 cm széles x
6,5 magas
Hossz: 152 6 210 cm (kihúzva)

A feltekerhetõ alumínium rámpa mind fix, mind
hordozható rámpaként is használható. A rámpa
alkalmas egyszerû PMV (Personal Mobility Vehicle,
személyi mobilitási jármû) eszközökhöz. Ilyenek a
kerekesszékek, a scooterek és az elektromos
kerekesszékek. A mobil rámpa lehetõvé teszi az
épületek, gépjármûvek … akadálymentes
elérhetõségét.A rámpa maximálisan 300 kg-al
terhelhetõ.Mindkét ráma 77 cm széles és maximum
72 cm széles jármûhöz javasolt használni.Könnyû,
súlya 7 kg. Javasolt maximális áthidalási magasság a
hossz 1 -e

MEDIGOR

MEDIGOR

Feltekerhetõ rámpa

Járóbot tartó
kód: U00006365
ár: 800 Ft

M-7

Méretek:
Súly:
!kkumulátor:
Motorteljesítmény:
Töltõ:
Elsõ kerék méret:
Hátsó kerék méret:
Maximális emelkedõ:
Max patkaméret:
Padlómagasság:
Utazó távolság:
Fordulás sugara:
Max terhelhetõség:
Max; sebesség
Termékkód:
Beülõ szélesség:
Összecsukható:
Szabadon futás mód:
Joystick vezérlés:
Túláram védelem:
Kifordítható ülés:
Multifunkciós ülés:
Vezérlõrõl tölthetõ:
Ár tartalmazza az
akkumulátort:
Kiskereskedelmi ár:

Kiemelkedõ tulajdonság:

Megnevezés:
Termékkód:

EK
OS ZÉK
M
S
RO ES
KT REK
E
EL KE

-

494 000 Ft

-

430 000 Ft

ENIGMA ENERGI+
PCP18

460 000 Ft

+

GEO MICRO
U00008688

490 000 Ft

-

SUNFIRE PLUS EC 270 W
PCMM06RD
Nagy utazó távolság,
Kis súly, hordozhatóság,
Kis súly, könnyen
nagyfokú
összecsukható és
Ovális vázkeresztmetszet,
hordozható és
ülésbeállíthatóság:
fordulékony; Négy
kihúzható akkutálca, párna
szétszedhetõ 3 részre,
magasság, szélesség, karfa
válaszható
ülés, félbehajtható
beltéri és mérséklet kültéri magasság és szög, fejtáma
beülõszélességgel:
háttámla (kis helyigény);
használatra;
magasság és szög, háttámla
40/45/50/55 cm.
szög;
118 x 94 x 56/61/66/70 cm
114cm x 66cm x 96 cm
85 x 56 x 55.5 cm
95 x 60 x 110 cm
56 kg
59,6 cm
45.9 kg
96 kg
U1 12V/34Ah
U1 12V/36Ah
12Ah
U1 12V/36Ah
320 W
320W
180 W
270 W
5A OFF BOARD
5A OFF BOARD
1.8A OFF BOARD
5A OFF BOARD
15 cm
15 cm
15 cm
20 cm
25 cm
25 cm
20 cm
25 cm
8 fok
8 fok
6 fok
8 fok
4 cm
4 cm
2 cm
4 cm
6.5 cm
6.5 cm
6.8 cm
6.8 cm
15-24 km
15-20 km
8-10 km
24-32 km
46 cm
46 cm
43 cm
79 cm
136 kg
136 kg
115 kg
136 kg
6.4 Km/h
6.4 Km/h
6.4 Km/h
6.4 Km/h
PCA18
PCP18
U00008688
PCMM06RD
40/45/50/55 cm
46 cm
46 cm
46 cm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ENIGMA ENERGI
PCA18

550 000 Ft

-

680 000 Ft

-

103 x 63.5 x 112 cm
100 kg
U1 12V/36Ah
450 W
5A OFF BOARD
23 cm
34 cm
8 fok
4 cm
8 cm
24-32 km
72 cm
180 kg
6.4 Km/h
PCMM512
51 cm
+
+
+
+
+
+

Bariatrikus kivitel, azaz nagy
teherbírásra kiképzett;
Komfortos és variábilis ülés;

Mint a SUNFIRE PLUS EC
csak erõsebb motorral
szerelve.

103.5 x 66 x 113.5 cm
91 kg
U1 12V/36Ah
350 W
5A OFF BOARD
20 cm
25 cm
8 fok
4 cm
5,3 cm
24-32 km
83 cm
136 kg
6.4 Km/h
PCMM007
46 cm
+
+
+
+
+
+

SUNFURE GENERAL
PCMM512

SUNFIRE PLUS GT 350 W
PCMM007

MOZGÁSSÉRÜLT ELEKTROMOS KEREKESSZÉKEK

MEDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u; 2;
Web: info@gyogyaszati.hu
email: info@gyogyaszati.hu
Tel: 30/906-1006 88/412-186

530 000 Ft

-

580 000 Ft

-

107 x 63.5 x 105.5 cm
108 kg
U1 12V/36Ah
450 W
5A OFF BOARD
15 cm
25 cm
8 fok
4 cm
5 cm
24-32 km
77 cm
160 kg
6.4 Km/h
U00008689
46 cm
+
+
+
+
+
+

Mint a IMAGE EC, de nagy
teherbírású és erõsebb
motorral szerelve.

Közésõ kerék hajtású, a hat
kerék extra stabilitást
biztosít több helyzetben:
hátrahajtott ülés,
emelkedõ, rámpa;
106 x 62.5 x 110 cm
87 kg
U1 12V/36Ah
200 W
4A OFF BOARD
15 cm
25 cm
8 fok
4 cm
3,5 cm
24-32 km
70 cm
136 kg
6.4 Km/h
U00008690
46 cm
+
+
+
+
+
+

IMAGE GT
U00008689

IMAGE EC
U00008690

M-8

TECHNIK!I JELLEMZÕK

FELSZERELTSÉG

16 km

Sebesség:

Utazótávolság:

+

+

+

-

+

+

-

+

+

296 000 Ft

Töltõ:

Töltöttség jelzõ:

Multifunkciós kijelzõ:

Dönthetõ kormányoszlop:

Passzív világítás:

LED reflektor:

Stockhalter:

Szabadonfutó mód

Kiskereskedelmi ár:

-

Kézifék:

Elsõ kosár:

-

Italtartó

-

-

Felfüggesztés:

Hátsó kosár:

-

Extra nagy kerekek

-

-

Ergonomikus fogantyú

Komfort ülés:

-

Féklámpa:

-

-

Napellenzõ:

+

-

!utomatikus sebességkontrol

Egyéni ülésbeállítás:

+

Felborulásgátolt:

Hátsó lámpa:

96x48x97 cm

Méret (h x sz x m):

12 Ah

6 km/h

6 km/h

Fordulókör:

!kkumulátor:

90 cm

nincs

90 cm

Visszapillantó tükör:

14%

325 000 Ft

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

96x48x97 cm

20 Ah

20 km

nincs

20 cm

14%

20 cm

Kerék átmérõ:

320 W

48 kg

nincs

6 cm

125 kg

U00008599

Scooter BL320 New Kite

Mximális útemelkedés:

43 kg

270 W

nincs

Rugós felfüggesztés:

Motor teljesítmény:

6 cm

Súly:

115 kg

Karosszéria magasság:

U00008598

Termékkód:

Terhelhetõség:

Tudás:

Scooter BL270 New Kite

Megnevezés:

MEDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u; 2;
Web: info@gyogyaszati.hu
email: info@gyogyaszati.hu
Tel: 30/906-1006 88/412-186

411 000 Ft

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

121x60x102

36/50 Ah

36 km

6 km/h

110 cm

van

25 cm

14%

350 W

88 kg

négy keréken rugós

8 cm

160 kg

U00008751

Scooter BL350 Envoy

515 000 Ft

+

opcionálisan

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

130x65x86 cm

36 Ah

35 km

6 km/h

110 cm

van

25 cm

18%

450 W

90 kg

négy keréken rugós

10 cm

120 kg

U00008752

Scooter BL450 Spirit

540 000 Ft

+

opcionálisan

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

121x60x102 cm

36/50 Ah

40 km

10 km/h

110 cm

van

25 cm

14%

470 W

100 kg

négy keréken rugós

8 cm

160 kg

U00008753

Scooter NL470 Envoy S

772 000 Ft

+

opcionálisan

+

+

+

+

+

+

opcionalisan

opcionalisan

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

132x67x116 cm

36/50 Ah

32 km/45 km (36/50 Ah)

12 km/h

120 cm

van

27 cm

18%

500 W

110 kg

négy keréken rugós

14 cm

135 kg

U00008754

Scooter NL500 Supreme

MOZGÁSSÉRÜLT ELEKTROMOS SCOOTEREK

1 028 700 Ft

+

opcionálisan

+

+

+

+

+

+

opcionalisan

opcionalisan

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

140x70x136 cm

50/80 Ah

40/65 km (50/80 Ah)

15 km/h

128 cm

van

32 cm

18%

700 W

135 kg

négy keréken rugós

17 cm

160 kg

U00008755

Scooter NL700 Santis

1 234 000 Ft

+

opcionálisan

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

160x73x132 cm

50/80 Ah

40 km

15 km/h

132 cm

van

35 cm

20%

1300 W

174 kg

négy keréken rugós

10 cm

180 kg

U00008756

Scooter PL1300 Cobra

1 286 000 Ft

+

opcionálisan

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

158x73x135 cm

80 Ah

50 km

15 km/h

160 cm

van

40 cm

18%

1300 W

150 kg

négy keréken rugós

15 cm

160 kg

U00008757

Scooter PL1300 Royale

1 415 000 Ft

+

opcionálisan

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

165x78x120 cm

80/110 Ah

50 km

15 km/h

157 cm

van

48 cm

20%

1300 W

145 kg

négy keréken rugós

12 cm

180 kg

U00008758

Scooter PL1303 Sport Rider

