
Mobility Solutions katalóg
Elektrické vozíky · Mechanické vozíky · Príslušenstvo

2016

Informácie o produktoch



2

Vozíky na aktívne 
použitie

Štandardné / Špeciálne
vozíky

Detské vozíky

Elektrické vozíky
Prídavný pohon

Antidekubitné sedačky

Rehabilitačné pomôcky

Podvozky
Príslušenstvo k vozíkom

Obsah



3

Voyager Light - Evo, Ventus
Blizzard
Avantgarde CV, Avantgarde CS
Avantgarde CLT, príslušenstvo 
Avantgarde XXL2

Motus 
Start M1 Intro, 
Start M3 Hemi / QUADRU, Start Multi XXL
Start M2 Effect, Marcus 
Start Basic

Start M6 Junior
Avantgarde Teen
Bravo Racer
Skippi

A200
B500, B600
C1000, C2000
Xeno, Scout Crawler
Paragolfer -Prídavný pohon

Cubic Foam, Countrour Gel, Z-Flo, Advantage
Cloud, Evolight, Evolight Pro, Combi3S

Rehabilitačné pomôcky - Freestander, Standing frame, Nurmi Neo, 
Walk star

Podvozky - Discovery Tmax, Neo, Cross, Wheel Blades
Príslušenstvo k vozíkom, fixačné sandále
Chrbtové opierky, kryty kolies
Kontakty

4 - 5
6 - 7
8 - 9

10 - 11
12

13 - 14 
15

16 - 17
18 - 19

20

21
22 - 23 
24 - 25

26

27
28 - 29

30
31

32 - 33

34
35

36 - 37

37
38 - 40

41
42



4

Voyager Light - Evo
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L78568

Pokiaľ ide o vášho každodenného spoločníka, nemali by ste 
robiť žiadne kompromisy. Ste aktívni, máte vlastný štýl a nič 
vás nezastaví? Potom je na mieru vyrábaný vozík Voyager Evo 
s pevným rámom presne tým, čo hľadáte. Každý vozík Voyager 
Evo je šitý na mieru predstavám klienta, takže sa vám nielen 
optimálne prispôsobí, ale zohľadní aj vaše osobné preferen-
cie.

Základné vybavenie
•  Ľahká hliníková, pevná, rúrková podnožka
•  Prispôsobiteľný, priedušný poťah chrbtovej opierky
•  Vidlica predného kolesa odľahčená
•  Zadné kolesá Infinity Ultralight
•  Hliníkové skrutky
•  Voliteľný uhol predného rámu 75° alebo 85°
•  Voliteľný offset predného rámu 4 cm
•  Jednoduché bočnice - ochrana odevu

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!
Cenové kalkulácie na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 32 - 46 cm
Hĺbka sedu 36 - 48 cm
Výška chrbtovej opierky 25 - 45 cm
Hmotnosť od 9,8 kg
Predná výška sedu 44 - 54 cm
Zadná výška sedu 40 - 54 cm
Uhol predného rámu 75° /  85°
Dĺžka podnožiek 17 - 50 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 120 kg

Aktívne vozíky
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Jedinečný ako Vy: dostupný v nových dizajnových  
balíčkoch Titanium alebo Carbon
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Ventus
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L93866

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 28 - 50 cm
Hĺbka sedu 30 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 30 - 50 cm
Hmotnosť od 9,8 kg
Predná výška sedu 40 - 54 cm
Zadná výška sedu 33 - 53 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 100/140 kg

Základné vybavenie
•  Pevný hliníkový rám,
•  Pevná opierka chrbta 30 - 50 cm
•  Rúčky pre doprovod
• Pevné, uhlovo a výškovo nastaviteľné stupačky
•  Kovové odľahčené kolesá
•  Plné alebo fúkateľné pneumatiky
• Koliesko proti preklopeniu
• Vertikálne aj horizontálne nastaviteľné ťažisko
• Pákové brzdy

Požiadavky kladené na vozík sú tak rozdielne ako samotní 
používatelia.
Zatiaľ čo pre jedného používateľa je dôležitá ultraľahká 
konštrukcia, u iného preváži dizajn a farebné prevedenie. Iní 
kladú zasa dôraz na komfort a obsluhu. Jednu vec však majú 
všetci spoločnú: túžbu po čo najväčšej mobilite a nezávislos-
ti v každodennom živote. Môcť slobodne a samostatne real-
izovať svoje vlastné záujmy - vždy a všade.
S Ventusom sme vytvorili vozík, ktorý napĺňa všetky tieto že-
lania. Ako plne konfigurovateľný aktívny vozík s pevným na 
mieru vyrábaným rámom a komplexnou paletou doplnkovej 
výbavy, ktorá ho predurčuje na všestranné použitie, je sku-
točne spoľahlivým spoločníkom v najrôznejších každoden-
ných situáciách.

Aktívne vozíky
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Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!
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Doplnkové príslušenstvo
Blizzard
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MG 75  Upínanie 
zadného kolesa

ME 05  Bočný panel 
s opierkou ruky, zásuvný

MA 20  75° rám

MD 72 Špeciálna látka chrbtovej opierky

MF 30 Predné kolieska dizajn caster

MD 56  sklopné rúčky 
pre doprovod

MA 21  85° rám

ME 02  Hliníkový blatník

MG 85 Wheelbase 
extension s druhou osou

MB 03 
Spojená podnožka

MH 04  
Brzda Performance

MB 10  
Delené podnožky

MH 04  
Brzda typu - S

MB 06 
Titánová rúrková podnožka
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Základné vybavenie
•  Vysoko odolný hliníkový rám
•  Pevná os
•  Uhlovo a výškovo nastaviteľné podnožky
•  Prispôsobiteľný poťah chrbtovej opierky
•  Možnosť nastavenia chrbtovej opierky 
 od -20° do +10°,
•  Sklopná chrbtová opierka
•  Hliníkové bočnice
•  Uhol sklonu zadných kolies voliteľný po 3°
•  Komorové ráfiky zadného kolesa 
 so vzduchovými alebo plnými pneumatikami
•  Pákové brzdy
•  Farba rámu: na výber 16 farieb v základe

Aktívny vozík Blizzard s dynamickým dizajnom umožňuje 
zdolávať každodenné výzvy a je skvelým spoločníkom pre 
aktívnych ľudí. Manévrovanie s týmto živým vozíkom je 
jednoduché aj v úzkych priestoroch, napr. vo výťahu.

Farebné vyhotovenie vozíka závisí od individuálneho výberu 
zo širokej palety farieb. Aktívny mechanický vozík Blizzard 
zabezpečuje pocit pohodlia a splnenie užívateľových 
požiadaviek.

Uhol predného rámu, uloženie dolných končatín a chrbtovej 
opierky - to sú ďalšie možnosti individuálneho nastavenia 
vozíka Blizzard. Osobitý štýl jazdy každého používateľa 
podporujú ďalšie možnosti nastavenia podľa individuálnych 
potrieb, napr. nastavenie polohy zadného kolesa a poloha 
ťažiska alebo sklon zadných kolies 0° až 9° pre jednoduché 
manévrovanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 32 - 46 cm
Hĺbka sedu 36 - 48 cm
Výška chrbtovej opierky 25 - 50 cm
Hmotnosť od 9,8 kg
Predná výška sedu 44 - 53 cm
Zadná výška sedu 38,5 - 54,5 cm
Uhol predného rámu 75° /  85°
Dĺžka podnožiek 17 - 52 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 125 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Blizzard
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L78567
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Každý deň ponúka nové výzvy. S novým Avantgarde CV sa 
môžete tešiť na dôslednú podporu vašich každodenných 
a športových aktivít, ergonomické ovládanie a vynikajúcu 
funkčnosť.
 
Špeciáne detaily vozíka Avantgarde CV:
•  Hliníkový rúrkový rám s dvojitým centrálnym krížom
•  Vertikálny predný rám s odnímateľnými podnožkami
•  Polohovateľné opierky nôh, príp. podpora kýpťa pre 
     amputovaných pacientov (doplnková výbava)
•  Podnožky z hliníka, uhlovo nastaviteľný panel podnožky
•  Hliníkové bočnice s ochranou proti chladu
•  Prispôsobiteľné polstrovanie chrbtovej opierky
•  Sklopný systém pákovej brzdy zadných kolies,
•  Adaptér zadného kolesa nastaviteľný v 84 polohách 
    - uhol sedu, vzdialenosť osí od seba, sklon kolies
•  Predné koliesko s možnosťou prispôsobenia výšky sedu  
    pre lepšiu korekciu jazdných vlastností
•  Kompletne konfigurovateľný výrobok
•  Široká paleta farebných vyhotovení (bez príplatku)
•  Adaptabilný na prídavné pohony

Na obrázku:
Nový Avantgarde CV vo farbe Candy Red vybavený kolieskom proti 
preklopeniu, dizajnovými prednými kolieskami Froglegs, dlhou pred-
nou vidlicou, zadnými kolesami BOR light, sklopnou brzdou zadných 
kolies, uhlovo nastaviteľnou chrbtovou opierkou, prispôsobiteľným 
polstrovaním chrbtovej opierky, vysokými rúčkami pre doprovod a 
bočnými panelmi s lakťovými opierkami.

Všestranný talent: optimálny aj prispôsobivý, vo farbe           

Základné technické parametre:
Nosnosť: 140 kg
Hmotnosť: od 9,8 kg

Variabilita rozmerov:
Šírka sedu: 32 - 50 cm
Hĺbka sedu: 36 - 52 cm
Výška chrbtovej opierky:     25 - 50 cm

Aktívne vozíky

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Avantgarde Ti 8,9 - CV
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84740
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CANDY RED
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Nový Avatgarde CS je ideálnym spoločníkom pre všetkých, 
ktorí chcú odvážne jazdiť a nechcú spomaliť. Vďaka 
vynikajúcej obratnosti a manévrovateľnosti je skladací rám 
aktívneho vozíka rovnako presvedčivý v interiéri, ako aj na 
dlhé vzdialenosti.

Špeciálne detaily vozíka Avantgarde CS: 
•  Hliníkový rúrkový rám s dvojitým centrálnym krížom
•  Uzavretý predný rám s integrovanými podnožkami
•  Uhol zakrivenia predného rámu 70° alebo 80° 
    (závisí od požadovaného uhla v kolene a od polohy  
    dolných končatín)
•  90° zakrivenie predného rámu pre obojstranne   
    amputovaných
•  Podnožky z hliníka, uhlovo nastaviteľný panel podnožky
•  Hliníkové bočnice s ochranou proti chladu
•  Prispôsobiteľné polstrovanie chrbtovej opierky
•  Sklopný systém pákovej brzdy zadných kolies
•  Adaptér zadného hnacieho kolesa nastaviteľný                      
      v 84 polohách - uhol sedu, vzdialenosť osí kolies od   
    seba, sklon kolies
•  Predné koliesko s možnosťou prispôsobenia výšky sedu  
    pre lepšiu korekciu jazdných vlastností
•  Kompletne konfigurovateľný produkt
•  Adaptabilný pre prídavné pohony 
    (Otto Bock Z10, Z50, E-support)

Na obrázku:
Nový Avantgarde CS vo farbe Pure Metal Green s 70° predným 
rámom. Vozík je vybavený dizajnovými prednými kolieskami Frog-
legs Soft, zadnými kolesami Spox, sklopnou brzdou zadných kolies, 
opierkou chrbta s lumbálnym zakrivením, prispôsobiteľným polstro-
vaním chrbtovej opierky, sklopnými rúčkami pre doprovod, bočnými 
hliníkovými panelmi s ochranou proti chladu.

Víťazný imidž: Dynamický všestranný, aj vo farbe

Základné technické parametre:
Nosnosť: 140 kg
Hmotnosť:                     od 9,8 kg

Variabilita rozmerov:
Šírka sedu: 32 - 50 cm
Hĺbka sedu: 36 - 52 cm
Výška chrbtovej opierky:      25 - 50 cm

Aktívne vozíky

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Avantgarde Ti 8,9 - CS
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84740
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PURE METAL GREEN
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Na obrázku:
Nový Avantgarde CLT vo farbe Pure Metal Blue s 80° pevným pred-
ným rámom. Vozík je vybavený 4“ dizajnovými prednými kolieskami 
Froglegs Soft s krátkou vidlicou, zadnými kolesami Infinity, sklop-
nou brzdou zadných kolies, 90° opierkou chrbta, prispôsobiteľným 
polstrovaním chrbtovej opierky, krátkymi pevnými rúčkami pre do-
provod, karbónovými bočnicami a otvoreným rámom podnožky.

Základné technické parametre:
Nosnosť: 100 kg
Hmotnosť:                          od 8,5 kg

Variabilita rozmerov:
Šírka sedu: 32 - 50 cm
Hĺbka sedu: 36 - 52 cm
Výška chrbtovej opierky: 25 - 50 cm

Ľahký: Najľahší vo svojej triede, aj vo farbe  

CLT je ľahký vozík novej generácie Avantgarde. Hmotnosť sklada-
cieho rámu sa dosiahla vďaka modulárnej konštrukcii a ľahkému 
hliníkovému rúrkovému rámu s dvojitou centrálnou krížovou 
vzperou. Adaptér zadného kolesa umožňuje prijateľné doladenie 
polohy zadného kolesa, a tým aj ťažiska užívateľa. Pre užívateľov, 
ktorí sú skúsení a presvedčení o polohe svojho vozíka, je trvalo 
zvarená verzia adaptéra k dispozícii ako alternatíva na zníženie 
hmotnosti vozíka. 

Špeciálne detaily vozíka Avantgarde CLT:
•  Hliníkový rúrkový rám s dvojitou centrálnou krížovou vzperou
•  Uzavretý predný rám s integrovanými podnožkami
•  Uhol zakrivenia predného rámu 70° alebo 80° (závislý od
    požadovaného uhla v kolene a od polohy dolných končatín)
•  90° zakrivenie predného rámu pre obojstranne        
    amputovaných ľudí
•  Podnožky z hliníka, uhlovo nastaviteľný panel podnožky
•  Karbónové bočnice v základnej výbave
•  Prispôsobiteľné polstrovanie chrbtovej opierky
•  Sklopný systém pákovej brzdy zadných kolies
•  Adaptér zadného hnacieho kolesa nastaviteľný v 84 polohách    
    - uhol sedu, vzdialenosť osí kolies od seba, sklon kolies
•  Predné koliesko s možnosťou prispôsobenia výšky sedu 
    pre lepšiu korekciu jazdných vlastností
•  Kompletne konfigurovateľný produkt

Aktívne vozíky

Avantgarde Ti 8,9 - CLT
L 2.3 Aktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84740
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PURE METAL BLUE

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!
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Príjemná kombinácia: Kolieska Froglegs
a tlmič ako celoodpruženie rámu Avantgarde
významne redukuje prípadné spazmy.

Bezpečná opora: Podnožky z mäkkej gumy ako 
efektívna prevencia proti pošmyknutiu

Pozícia predného rámu: Perfektná pozícia
rovného predného rámu, ľahké odnímanie 
podnožiek.

Žiadny tlak: Vďaka novému tvaru rukoväte
pre doprovod je tlak v oblasti ramena výrazne
obmedzený.

Bez rukoväte keď potrebujete: Tieto rukovä- te 
sú perfektnou voľbou pre aktívnych, nezávis-
lých užívateľov.

Hladký pohyb bez vibrácií: Kolieska 
Froglegs absorbujú približne 80 % vibrácií.

Koliesko proti preklopeniu: Odklopný
mechanizmus ako prevencia proti prevráteniu.

Unikátny systém pákovej brzdy: Sklopná
páčka brzdy pre jednoduchšie presadanie
z vozíka.

Jednoduchý a ľahký: Rýchloupínacie osi 
na jednoduchú a rýchlu manipuláciu.

Silnejší chrbát: Priedušná chrbtová opierka
s priečnymi popruhmi na suchý zips.

Na mieru: Pevne zvarený adaptér ako alternatí-
va na zníženie hmotnosti vozíka.

Trendový Avantgarde: Príkladnú ergonómiu 
možno dosiahnuť výberom správneho predného 
kolieska aj nastavením jeho správnej polohy.

Základné technické parametre:
Nosnosť: 100 kg
Hmotnosť:                          od 8,5 kg

Variabilita rozmerov:
Šírka sedu: 32 - 50 cm
Hĺbka sedu: 36 - 52 cm
Výška chrbtovej opierky: 25 - 50 cm

Avantgarde 3. generácie v detaile

Aktívne vozíky
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Základné vybavenie
•  Hliníkový rúrkový rám s dvojitým krížom
•  Možnosť zúženia predného rámu
•  Hliníková spojená podnožka, odnímateľná
•  Prispôsobiteľná chrbtová opierka, výškovo nastaviteľná
•  Hliníkové bočnice
•  Zadné kolesá s rýchloupínacou osou
•  Komorové ráfiky, zosilnené
•  Pákové brzdy
•  Farba rámu: 15 farieb na výber

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 46 - 62 cm

Hĺbka sedu 40 - 56 cm

Výška chrbtovej opierky 25 - 50 cm

Predná výška sedu 45 - 53,5 cm

Zadná výška sedu 40 - 53,5 cm

Dĺžka podnožiek 32 - 55 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 180 kg

MA 01 Štandardný 
predný rám   

ME 06 
Bočnica s opierkou ruky

MF 80 Dlhá 
vidlica

MA 55 Koliesko proti 
preklopeniu

MB 10 Delené 
podnožky

MD 10 Chrbtová opierka, 
uhlovo nastaviteľná 

MB 10  Polohovateľné 
podnožky

MA 02 Zúženie predného 
rámu

MB 73 
Bočné bloky na pätu
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Avantgarde XXL 2
L 2.3 Aktívny vozík so zvýšenou nosnosťou

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84740

Aktívne vozíky
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Doplnkové príslušenstvo
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Základné vybavenie
•  Hliníkový rúrkový rám s krížovou vzperou
•  Skladateľný
•  Odklopné a odnímateľné podnožky
•  Delené stúpačky, uhlovo nastaviteľné
•  Chrbtové rúrky, výškovo nastaviteľné
•  Prispôsobiteľný poťah chrbtovej opierky
•  Hliníkové blatníky alebo bočnice 
 s opierkami rúk
•  Zadné kolesá s komorovým ráfikom 
 a rýchloupínacou osou
•  Pákové brzdy
•  Farba poťahu chrbtovej opierky: zelená/šedá

V produktovom portfóliu Ottobock je Motus všestranným 
flexibilným vozíkom. Ak uprednostňujete aktívnu alebo 
pasívnu jazdu, Motus je vhodný na obe. Základný model 
obsahuje odklopné a oddelené podnožky, prispôsobiteľnú 
čalúnenú chrbtovú opierku a bočnice na ochranu odevu. Na 
požiadanie je možné vybaviť rôzne doplnkové príslušenstvo. 
 
Stabilita a bezpečnosť sú najdôležitejšími kritériami pre vás, 
ako používateľa, aj pre nás, ako výrobcu. Preto sme na 
Motuse použili niektoré spoje, ktoré boli tisíckrát odskúšané 
a overené na sérii Avantgarde. Ako výsledok môžeme 
ponúknuť vysokú kvalitu. Všimnite si nepatrné zmeny v 
dizajne, ktoré na vysokú stabilitu a spoľahlivosť nemajú 
nijaký vplyv! Vyskúšajte to s Motusom!

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 35,5 - 55,5 cm
Hĺbka sedu 36 - 54 cm
Výška chrbtovej opierky 30 - 50 cm
Dĺžka podnožiek 34 - 52 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Motus
L 2.2 Poloaktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L81790

Štandardné vozíky
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Predný rám so štandardnými 
podnožkami

MA 58 Držiak palice, ľavý

MH 10  
Predĺženie pákovej brzdy

ME 11 Zásuvný bočný panel s opierkou 
rúk, výškovo nastaviteľný

MA 56 Koliesko proti preklopeniu, ľavé

MD 10 
Nastaviteľný uhol chrbtovej opierky

ME 60 
Terapeutický stolík

MG 86 Wheelbase extension

ME 05 Bočnica s opierkou ruky, 
výškovo nastaviteľná

MB 27 Polohovateľné podnožky

Štandardná 
páková brzda

Spojená podnožka MA 50  Transportné 
kolieska

Doplnkové príslušenstvo
Motus / Start

Štandartné vozíky
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Základné vybavenie
• Vysoko odolný hliníkový rám 
 s dvojitou krížovou vzperou
• Odnímateľné odklopné podnožky 
 s plastovými stúpačkami
• Bočnice s opierkou na ruky, odklopné dozadu
• Rúčky pre sprievodnú osobu
• Naklápacia pomôcka
• Predné aj zadné kolesá 
 - nafukovacie alebo plné
• Zadné kolesá na rýchloupínaciu os

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

MA 55 
Koliesko proti 
preklopeniu

MD 52 Teleskopické 
rúčky pre doprovod

MA 62 Výkyvná 
zarážka proti 
preklopeniu

ME 03 Násuvná 
bočnica s opierkou 
ruky

MG 31 
Nafukovateľné  
pneumatiky 1“

MD 10 Uhlovo 
nastaviteľná  
chrbtová opierka 

MD 25 Polohovateľné 
podnožky

Start M1 Intro
L 2.2 Poloaktívny vozík, špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L93862

Štandardné vozíky
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 50,5 cm
Hĺbka sedu 40 - 46 cm
Výška chrbtovej opierky 40 - 47,5 cm
Hmotnosť od 14,5 kg
Predná výška sedu 40 - 51,5 cm
Zadná výška sedu 37,5 - 50 cm
Dĺžka podnožiek 31 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 125 kg

Doplnkové príslušenstvo



16

Základné vybavenie
• Vysokoodolný hliníkový rám s dvojitým krížom
• Odnímateľné, odklopné podnožky s plastovými stúpadlami
• Bočnice s opierkou ruky, odklopné dozadu
• Jednoručný pohon / QUADRU pohon
• Jednoručná brzda
• Rúčky pre doprovod
• Naklápacia pomôcka
• Predné aj zadné kolesá – nafukovacie alebo plnogumené
• Zadné kolesá s rýchloupínacou osou
• Antidekubitný podsedák

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 50.5 cm
Hĺbka sedu 40 - 46 cm
Výška chrbtovej opierky 40 - 47,5 cm
Hmotnosť od 15,5 kg
Predná výška sedu 38,5 - 50 cm
Zadná výška sedu 38 - 49,5 cm
Dĺžka podnožiek 31 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 125 kg
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Start M3 Hemi / QUADRU
L 2.2 Poloaktívny vozík s upraveným pohonom
(jednoručný pohon / QUADRU pohon)
Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84199

Štandartné vozíky
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Doplnkové príslušenstvo

Špeciálne pre starostlivosť po mozgovej obrne s ochrnutím na polo-
vicu tela (hemiplegia) sme vyvinuli model Start Hemi. Ľahký vozík sa 
vyznačuje najmä svojím rozšíreným priestorom pre nohy. V kombinácii 
s nízkou prednou výškou sedu sa Vám podstatne uľahčí odrážanie 
nohou. Vaše sily budú optimálne využité a pohybom ďalej podporova-
né. Budete opäť mobilnejší a môžete Váš všedný deň alebo voľný čas 
vytvárať samostatnejšie a nezávislejšie. Samozrejme, vozík Hemi sa dá 
zložiť na pohodlný rozmer a jednoducho transportovať.

Hemi pohon Quadru pohon Quadru pohon
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Základné vybavenie
• Hliníkový rúrkový rám s dvojitým krížom
• Naklápacia pomôcka súčasťou rámu
• Delené podnožky, uhlovo nastaviteľné, plastové stúpadlá
• Bočnice s opierkami ruky
• Nylónový poťah sedadla, čierny
• Adaptér zadného kolesa na aktívne/pasívne nastavenie
• Zadné kolesá so spevnenými špicami
• Pákové brzdy
• Chrbtové trubky s lumbálnou krivkou, spevnené 
• Antidekubitný podsedák

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 43 - 58 cm
Hĺbka sedu 43 - 49 cm
Výška chrbtovej opierky 40 - 47,5 cm
Hmotnosť od 17,5 kg
Predná výška sedu 40 - 51,5 cm
Zadná výška sedu 37,5 - 47 cm
Dĺžka podnožiek 31 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 160 kg

MD 11 Sklopná chrbtová
opierka

Transportné kolieska ME 05 Bočnica s výškovo 
nastaviteľnou opierkou ruky

Opierka kýpťa MD 58 Stabilizačná tyč MD 03 
Spojená podnožka

MD 72 
Páska pre delené podnožky
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Kód ZP: L84198

Start Multi XXL
L 2.2 Poloaktívny vozík so zvýšenou nosnosťou

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L84198

Štandardné vozíky
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Doplnkové príslušenstvo
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Start M2 Effect
L 2.1.1 Čiastočne polohovateľný vozík

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L93863

Štandartné vozíky
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Základné vybavenie
• Vysoko odolný hliníkový rám s dvojitou krížovou 

vzperou
• Polohovateľná opierka chrbta
• Polohovateľné podnožky s plastovými stúpačkami
• Bočnice s opierkou na ruky, odklopné dozadu
• Rúčky pre sprievodnú osobu
• Naklápacia pomôcka / koliesko proti preklopeniu
• Predné aj zadné kolesá 
 - nafukovacie alebo plné
• Zadné kolesá na rýchloupínaciu os

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 40 - 46 cm
Výška chrbtovej opierky 40 - 47,5 cm
Hmotnosť od 14,5 kg
Predná výška sedu 42 - 53,5 cm
Zadná výška sedu 38 - 49,5 cm
Dĺžka podnožiek 31 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 125 kg

MD 10 
Nastaviteľný uhol chrbtovej opierky

ME 60 
Terapeutický stolík

MB 27 
Polohovateľné podnožky

Voliteľné príslušenstvo
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Základné vybavenie
• Hliníkový pevný rám
• Delené podnožky polohovateľné
• Bočnice s opierkami rúk
• Priedušný poťah sedadla
• Chrbtová opierka – polohovateľná
• Hrudné peloty
• Opierka hlavy
• Set na polohovanie v celosti

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 40,45,50 cm
Uhol podnožiek 90-180 stupňov
Uhol chrbtovej opierky 90-120 stupňov
Uhol sedu 0-40 stupňov
Max. hmotnosť užívateľa 120 kg

Štandardné vozíky

Abdukčný klin

Polohovacie opierky nôh

Hrudné peloty

Opierka hlavy

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Marcus 6
L 2.1.2 Vozík polohovateľný v celosti

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L91911
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20 Štandartné vozíky

Start Basic
L 1.2 Štandartný odľahčený vozík

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L69910
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Základné vybavenie
• Hliníkový rúrkový rám
• Naklápacia pomôcka súčasťou rámu
• Delené podnožky uhlovo nastaviteľné 
• Plastové stupačky
• Bočnice s opierkami na ruky
• Zadné kolesá s rýchloupínacou osou
• Pákové brzdy
• Predné aj zadné kolesá 
 - nafukovacie alebo plné

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

MA 55 
Koliesko proti 
preklopeniu

MD 52 Teleskopické 
rúčky pre doprovod

MA 62 Výkyvná 
zarážka proti 
preklopeniu

ME 03 Násuvná 
bočnica s opierkou 
ruky

MG 31 
Nafukovateľné  
pneumatiky 1“

MD 10 Uhlovo 
nastaviteľná  
chrbtová opierka 

MD 25 Polohovateľné 
podnožky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 40 - 46 cm
Výška chrbtovej opierky 40 - 47,5 cm
Hmotnosť od 15 kg
Predná výška sedu 42 - 53 cm
Zadná výška sedu 40 - 53,5 cm
Dĺžka podnožiek 31 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 125 kg

Doplnkové príslušenstvo
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Základné vybavenie
• Hliníkový rúrkový rám
• Naklápacia pomôcka súčasťou rámu
• Delené podnožky, uhlovo nastaviteľné, plastové stúpadlá
• Bočnica s opierkou na ruku
• Nastaviteľný sklon zadných kolies 0° alebo 2,5°            
• Zadné kolesá s rýchloupínacou osou
• Pákové brzdy
• Predné aj zadné kolesá – nafukovacie alebo plnogumené 
• Farba rámu: žltá a červená               

Praktický detský vozík, ktorý má už v základnej výbave odklopiteľné bočnice, 
možnosť nastavenia výšky sedu, či aktívnu alebo pasívnu polohu ťažiska. Pre 
ľahkú skladnosť je vybavený rýchloupínacími kolesami a odnímateľnými podnož-
kami. Možno si vybrať z troch veľkostí zadných kolies a dvoch veľkostí predných 
koliesok. Okrem štandardného príslušenstva možno vozík vybaviť polohovaním 
chrbtovej opierky, ktorá uľahčí premiestnenie dieťaťa z kočíka na vozík.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 28 - 38 cm
Hĺbka sedu 31 - 37 cm
Výška chrbtovej opierky 30 - 37,5 cm
Hmotnosť od 13,5 kg
Predná výška sedu 37 - 52 cm
Zadná výška sedu 39,5 - 52 cm
Dĺžka podnožiek 16 - 47 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 90 kg

MA 58 Koliesko proti 
preklopeniu

MD 54 Výškovo nastaviteľné 
rúčky pre doprovod

MA 62 Výkyvná zarážka 
proti preklopeniu

ME 05 Bočnica s výškovo 
nastaviteľnou opierkou ruky

MD 10 Uhlovo nastavi-
teľná chrbtová opierka 

MB 20 Podnožka pre 
krátke predkolenie

MD 11 Sklopná 
chrbtová opierka

MB 72 Páska pre delenú 
podnožku
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Detské vozíky

Start M6 Junior
L 2.2 Detský poloaktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L93865
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Doplnkové príslušenstvo
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MG 86  Wheelbase
extension

MA 55 Koliesko proti 
preklopeniu

MF 30 Design caster

MA 02  Plastový blatník MA 01  Štandardný predný rám ME 50  Polstrované rúrkové opierky rúk

MG 97 - 99  Tlmič 
pérovania

MB 73 Bočné bloky
na pätu

MF 97  Adaptér výšky sedu

MD 10 Uhlovo nastaviteľná 
chrbtová opierka

MH 10  Predĺženie pákovej 
brzdy

MG 15  Infinity
rám

MD 54  Výškovo nastaviteľne 
zahnuté rúčky pre doprovod

MB 20 Spojená podnožka 
pre krátke predkolenie

MB 10 Delené 
podnožky

Detské vozíky

Doplnkové príslušenstvo
Avantgarde Teen
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Základné vybavenie
• Hliníkový rám s krížom
• Hliníkové podnožky, výber medzi spojenou 
   podnožkou alebo delenými podnožkami
• Prispôsobiteľná, výškovo nastaviteľná 
   chrbtová opierka
• Hliníkové bočnice
• Podnožky sú súčasťou rámu
• Zadné kolesá s rýchloupínacou osou
• Pákové brzdy
• Farba rámu: 16 farieb na výber

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 22 - 36 cm
Hĺbka sedu 24 - 40 cm
Výška chrbtovej opierky 17,5 - 40 cm
Hmotnosť od 10 kg
Predná výška sedu 42 - 51 cm
Zadná výška sedu 35 - 51 cm
Dĺžka podnožiek 16 - 45 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 90 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Detské vozíky

Byť súčasťou akcie! Avantgarde Teen má všetko, čo dieťa 
potrebuje. Vďaka abdukčnému rámu je ľahký a 
manévrovateľný. Odklopné podnožky zaistia ľahký prechod 
do a z vozíka. Zadná časť rámu rastie s užívateľom. Dá sa 
veľmi ľahko zložiť a po zložení zaberá minimálny priestor. 
Vďaka špeciálnemu adaptéru zadných kolies možno 
optimálne nastaviť ťažisko a tým prispôsobiť jazdné 
vlastnosti vozíčka potrebám dieťaťa.

Avantgarde Teen
L 2.3 Detský aktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L83704

De
ts

ké
 v

oz
ík

y



24

MA 55 Koliesko proti preklo-
peniu

MC 01  Sedačka

MD 50 Krátke rúčky pre  
doprovod

ME 02 Blatníky MG 85 Wheelbase extension

MB 04 Podnožka uhlovo 
nastaviteľná

MD 57 Tyč pre doprovod 

MF 21 Svietiace predné
koliesko

Zložený vozík

MG 39  Schwalbe 
Right Run

MZ 90  Blikačka na zadné 
koleso

ME 10  Dizajnové blatníky

Detské vozíky

Doplnkové príslušenstvo
Bravo Racer
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Základné vybavenie
•  Pevný odľahčený hliníkový rám
•  Nastaviteľná spojená podnožka, 
 nastaviteľný uhol a hĺbka
•  Sklopná chrbtová opierka, 
 nastaviteľný poťah
•  Plastové blatníky
•  Komorový ráfik s vysokotlakovými 
 pneumatikami
•  Páková brzda zabudovaná v blatníku
•  Na výber 18 farieb

Spoločník so štýlovým dizajnom, ktorý zodpovedá detským 
osobným túžbam s mnohými možnými farebnými 
variáciami. Praktický, kompaktný, ľahko skladateľný a ľahko 
použiteľný v každodennom živote. Aktívny vozík, ktorý bol 
vyvinutý na základe tela a rastových dát detí. Prispôsobuje 
sa detským požiadavkám a spĺňa terapeutické odporúčania 
overené metódami.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 20 - 36 cm
Hĺbka sedu 24 - 38 cm
Výška chrbtovej opierky 20 - 40 cm
Hmotnosť od 8,5 kg
Predná výška sedu 31,5 - 51 cm 
Dĺžka podnožiek 14,5 - 44,5 cm
Maximálna hmotnosť užívateľa 60 kg
Uhol sklonu zadných kolies 3°, 6°, 9°

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Detské vozíky

Bravo Racer
L 2.3 Detský aktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L81791

De
ts

ké
 v

oz
ík

y



26

Základné vybavenie
• Rýchlosť 6 km/h
• 31 Ah gélové batérie
• Nabíjačka
• 8“ predné PU kolieska 
• Antidekubitný sedačka
• Bočnice s opierkou ruky na ruky 
• Delené podnožky
• Blatníky na zadné kolesá
• Hliníkový rám
• Celková šírka 57 cm 
• Polomer otáčania 55 cm            

Unikátny elektrický vozík skonštruovaný špeciálne pre deti. Je rozkladací, aby sa vošiel do 
akéhokoľvek kufra osobného automobilu. Napriek tomu má pevnú konštrukciu, ktorá 
zabraňuje torzným pohybom. Vozík má atraktívny dizajn a prispôsobiteľný poťah chrbtovej 
opierky. Správnu polohu sedu dovoľuje individuálne nastavenie jeho šírky a hĺbky. Ako 
príslušenstvo odporúčame ochranný strmeň na nohy a ovládanie pre sprievodcu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 26 - 38 cm
Hĺbka sedu 28 - 38 cm
Výška chrbtovej opierky 35/40/42/44/46 cm
Hmotnosť 68 kg
Predná výška sedu 43 cm
Dojazd cca 30 km
Maximálna rýchlosť 6 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 50 kg

EU 06 Terapeutický stolík s ovládacím panelom v 
strede

EU 15  Ovládací panel 
pre doprovod

Rozložený vozík Skippi

EB 05  Spojená podnožka pre 
krátke predkolenie

Zložený vozík Skippi

EC 50 Elektrický náklon 
sedu

ES 63 Nárazník
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Skippi
L 3.1 Detský elektrický vozík určený prevažne pre interiér

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L78566

Detské vozíky
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Doplnkové príslušenstvo
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Základné vybavenie
•  Úzky, šírka iba 58 cm
•  Dobrá manévrovacia schopnosť
•  Možno zložiť do kufra i veľmi malého automobilu
•  Najkompaktnejší elektrický vozík svojej triedy
•  Individuálne prispôsobiteľný
•  Vyznamenaný cenou Reddot Design Award
•  Antidekubitný podsedák           

Navštíviť priateľov, jednoducho si vyjsť na cesty alebo na dobré jedlo do 
reštaurácie. S elektrickým vozíkom A200 ste nezávislý. Kompaktný elektrický 
vozík svojej triedy je iba 58 centimetrov široký, takže ste mobilný aj v kancelá-
rii alebo doma. Ovládate väčší priestor. Naviac A200 očarí svojím elegantným 
vzhľadom, ktorý bol vyznamenaný cenou Reddot Design Award.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 38 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 45 / 55 cm
Hmotnosť od 66 kg
Sklon sedu 0°, 3°, 6°
Kapacita batérie 28 Ah
Maximálna rýchlosť 6 km/h
Dojazd cca 20 km
Celková šírka vozíka 58 cm

EC 01 Sedadlo Štandard

ED 20 Mechanické polohova-
nie chrbtovej opierky

EC 03  Sedadlo 
Contour

EB 01 Delené podnožkyEU 19 Ovládací panel

Rozložený vozík A200

EB 03 Podnožka 
spojená
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A 200
L 3.1 Elektrický vozík určený prevažne pre interiér

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L78563

Elektrické vozíky
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Základné vybavenie
•  Individuálne prispôsobiteľný
•  6 km/h alebo 10 km/h
•  80 Ah-batérie (kyselina v kvapalnom stave) alebo voliteľné 
 75 Ah-batérie (kyselina v géli)
•  Nastavenie ťažiska pomocou polohy sedu a dvoch vzdialeností  osí
•  Výška sedu 45/50/55/60 cm u štandardného sedadla
•  Antidekubitný podsedák           

Vozík B500 patrí k novej generácii elektrických invalidných vozíkov. Svojou 
modulárnou konštrukciou poskytuje veľa možností prispôsobenia. Na vozíku B500 
možno zmeniť sklon sedu. Tak sa stáva základom vašej nezávislosti. Okrem toho 
má aj atraktívny vzhľad, pretože sa zámerne upustilo od opláštenia v prospech 
dizajnu. S optimálnou rýchlosťou jazdy a s možnosťami individuálneho prispôso-
benia sa môžete kdekoľvek voľne pohybovať a naplno si užívať svoje aktivity.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 38 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 45 / 55 cm
Hmotnosť 95 kg
Sklon sedu 0°, 3°, 6°
Kapacita batérie 60 Ah
Maximálna rýchlosť 6 alebo 10 km/h
Dojazd cca 35 km
Celková šírka vozíka 64 cm

EB 20 Mechanické 
polohovanie podnožiek

EF 04 Nájazdová pomôcka 
na obrubník

EB 80 Bočné polstrovanie 
podnožiek

EC 50 Elektricky nastaviteľný 
sklon sedadla

ES 05 Elektrické osvetlenie

ED 50 Elektricky poloho-
vateľná opierka
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B 500
L 3.2 Elektrický vozík určený prevažne pre exteriér

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou | Kód ZP: L78564

Elektrické vozíky
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Základné vybavenie
•  Polohovanie chrbtovej opierky v 0°, 10°, 20°, 30° uhle
•  Delené odnímateľné podnožky s plastovými stúpadlami
•  Antidekubitný podsedák 
•  Batérie
•  Ovládací panel
•  Prispôsobiteľná chrbtová opierka
•  Bočnice s opierkami rúk, výškovo nastaviteľné
•  Predné a zadné kolesá s jemným alebo terénnym profilom
•  Kolieska proti prevráteniu
•  Odpruženie zadných kolies
•  Elektrické svetlá
•  Polomer otáčania 85 cm        

Na pracovisku, v prírode alebo doma - s inovovaným vozíkom B600 ste kdekoľvek 
nezávislý a flexibilný! S týmto elektrickým vozíkom si môžete bez problémov vybaviť 
každodenné záležitosti v byte alebo v kancelárii a tiež ste výborne vybavený na dlhšie 
jazdy vonku. Okrem toho sme pri vývoji kládli veľký dôraz na atraktívny dizajn.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 38 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 45 / 55 cm
Hmotnosť 115 kg
Predná výška sedu 45/50/55/60 cm
Dojazd cca 35 km
Maximálna rýchlosť 6 alebo 10 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 120 kg

EC 30  Elektricky 
nastaviteľný sklon sedu

EC 40  Recaro 
sedačka

Teleskopický predný rám

ED 50 Elektricky nastaviteľný 
uhol chrbtovej opierky

Montážny set na hlavovú 
opierku

Zdvih sedačky

Ovládanie bradou

EB 50 Polohovateľné 
podnožky
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B 600
L 3.2 Elektrický vozík určený prevažne pre exteriér

Kód ZP: L78565

Elektrické vozíky
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C 1000 
Elektrický vozík s pohonom predných kolies vyniká silnými motormi a servomotormi, 
ktoré stabilizujú zadné smerové kolesá. Vozík je vybavený módom na pohyb v interiéri aj 
v exteriéri. V interiérovom móde má malý polomer otáčania a zníženú rýchlosť. V 
exteriérovom móde môže vyvinúť aj rýchlosť 14 km/h, a pritom je veľmi bezpečný a 
stabilný, pretože servomotory obmedzujú polomer otáčania a fixujú smerové kolesá na 
nerovnostiach proti rozvibrovaniu.
 
Vozík možno vybaviť rôznymi typmi ovládačov, sedačiek, elektrického polohovania, 
hlavových opierok, opierok rúk a podnožiek.
 
Vozík C1000 DS získal prestížnu cenu Medical Fair Award 2010 na medzinárodnom 
veľtrhu zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravia Medical Fair Brno 2010. Odborná 
porota na elektrickom vozíku C1000 DS ocenila inovačné riešenie podvozku s unikátnym 
odpružením, dokonalé ovládánie      a možnosť  pripojenia k ďalším technologickým 
celkom v domácnosti.

C 2000
Exteriérový vozík s pohonom predných kolies. Je vybavený servomotormi, ktoré 
uľahčujú otáčanie v interiéri a zároveň stabilizujú kolesá pri vyšších rýchlostiach 
alebo v teréne. Vozík je vybavený veľmi komfortným odpružením a polohovateľ-
nou chrbtovou opierkou už v štandardnom vyhotovení. Vďaka veľkým kolesám 
prekonáva aj tie najnáročnejšie prekážky mestského či vidieckeho prostredia.
 
Ovládanie možno doplniť špeciálnymi adaptérmi a LCD panelom. Vozík vyniká 
rýchlosťou, komfortom, dojazdom a funkčnými detailmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 38 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 45 - 55 cm
Hmotnosť od 115 kg
Predná výška sedu 45 - 60 cm
Dĺžka podnožiek 25 - 54 cm
Maximálna rýchlosť 6 až 14 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 200 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 38 - 48 cm
Hĺbka sedu 38 - 50 cm
Výška chrbtovej opierky 55 cm
Hmotnosť od 180 kg
Predná výška sedu 51 cm
Dĺžka podnožiek 40 cm - 55 cm
Maximálna rýchlosť 6 až 15 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 260 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť 
súčasťou základného vybavenia!

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť 
súčasťou základného vybavenia!

Elektrické vozíky

C1000, C2000
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Xeno
Vertikalizačný vozík umožňujúci jazdu nielen v interiéri. V exteriéri užívatelia - 
okrem predných kolies ovládaných servomotormi - ocenia aj možnosť pohybu vo 
vertikálnej polohe. Bezpečnosť užívateľa pri pohybe vo vertikálnej polohe 
zabezpečuje nízka poloha podnožky, softvérové zníženie rýchlosti a poloha 
ťažiska v zadnej časti vozíka. Správnu polohu končatín a trupu zabezpečujú 
kolenné peloty, laterálne peloty, panvový a hrudný pás. Biomechanická chrbtová 
opierka sa prispôsobuje počas vstávania užívateľa.

Scout Crawler
Scout Crawler boduje s funkčným dizajnom v kombinácii s inovačnou technoló-
giou. Vďaka pásovému pohonu je majstrom na snehu, piesku, štrku aj na tráve.
 
Scout Crawler sa riadi pomocou riadiacej páčky. Pokiaľ ide o rýchlosť, ľahko drží 
krok s chodcami.
 
Scout Crawler je kompatibilný s viacerými mechanickými vozíkmi, so skladacou 
aj pevnou konštrukciou. Stačí zostať sedieť na mechanickom vozíku a sklopiť dve 
rampy do nájazdovej polohy. Vďaka moderným lítiovým batériám má Scout 
Crawler operačný dojazd až 12 km.
 
Okrem inovačnej technológie a najvyššej kvalite môže Scout Crawler užívateľovi 
ponúknuť aj skvelý dizajn. Presvedčil porotu renomovaných odborníkov a dostal 
čestné uznanie „red dot Award“.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 35 - 56 cm
Hĺbka sedu 37 - 58 cm
Výška chrbtovej opierky 58 - 68 cm
Hmotnosť od 168 kg
Predná výška sedu 53 cm
Dĺžka podnožiek 37 - 57 cm
Maximálna rýchlosť 6 až 10 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 134 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť 
súčasťou základného vybavenia!

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť 
súčasťou základného vybavenia!

Elektrické vozíky

Xeno, Scout Crawler
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Paragolfer kombinuje dve funkcie: bezpečnú jazdu v sede a v stoji vo vzpriame-
nej, stabilnej polohe. Paragolfer je veľmi ľahko ovládateľný a bezpečný. Vďaka 
robustnej konštrukcii a dvom vysoko výkonným motorom je schopný zvládnuť 
stúpanie do 30° a bočné naklonenie do 17°. Vďaka širokej variabilite komponen-
tov a flexibilnému nastaveniu sa dá veľmi ľahko prispôsobiť individuálnym 
potrebám. Užívatelia Paragolfera majú možnosť spoznať celkom nový pocit 
slobody a nezávislosti. Okrem možnosti hľadieť ľuďom priamo do očí má vzpria-
mená pozícia terapeutický účinok na krvný obeh, pomáha zažívaniu, redukuje 
spasticitu a predchádza kĺbovej kalcifikácii.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka sedu 40 - 46 cm
Hĺbka sedu 36 - 51 cm
Celková šírka 89 cm
Hmotnosť od 180 kg
Výška 81 - 89 cm
Dĺžka podnožiek 52 - 55 cm
Maximálna rýchlosť 10 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť 
súčasťou základného vybavenia!

Elektrické vozíky

Paragolfer
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E - support
Prídavný pohon k mechanickému vozíku skupiny Start, 
Avantgarde T alebo MOTUS. Tento pohon váži 9 kg a má 
dojazd asi 15 km. Ovláda sa pomocou obručí a dá sa 
nastaviť sila motorov – zosilnenie 1,5-násobné alebo 
3-násobné. Motory sú v nábojoch kolies a s vozíkom je 
ľahká manipulácia aj po vypnutí tohto pohonu.

Okrem toho sa pomocou rýchloupínacích osí môžu ľahko 
vymeniť za štandardné kolesá. Na výber v základnej 
výbave sú pneumatiky štandardné alebo odolné proti 
prerazeniu. Doplnkovú výbavu tvoria transparentné 
kryty kolies a niklové batérie s nabíjačkou.

Z 50
Prídavný pohon Z50 možno ľahko namontovať na 
mechanický vozík, ktorý môže užívateľ ovládať riadiacou 
páčkou. Rýchle a jednoduché namontovanie a 
demontovanie pomocou kĺbovej páky a fakt, že vozík 
zostáva aj naďalej skladateľný a manévrovateľný, 
zabezpečuje vysokú nezávislosť pohybu vonku aj vo 
vnútri. V základnej výbave môžete mať ako doplnok 
gélové batérie, kryty kolies, pneumatiky odolné proti 
prerazeniu a odklopný ovládací panel.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximálna rýchlosť 6 km/h
Kapacita batérie 12 Ah (20 h), 10 Ah (5 h)
Priemerný dojazd asi 14 až 18 km
Maximálna doba nabíjania 12 h 
Maximálna nosnosť 120 kg

Príslušenstvo na fotografiách nemusí 
byť súčasťou základného vybavenia!

Príslušenstvo na fotografiách nemusí byť súčasťou základného vybavenia!

Prídavný pohon

Prídavný pohon
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Cubic Foam
Antidekubitná sedačka Cubic Foam prispieva k dobrému rozloženiu tlaku vďaka svojej 
kockovej štruktúre. Táto štruktúra podporuje aj cirkuláciu vzduchu a vďaka tomu 
zabezpečuje lepšiu sedaciu klímu.

Contour Gel
Sedačka Contour Gel sa skladá z dvojvrstvovej zloženej peny s vnútornou vrstvou 
Technogelu®. Vďaka vystrihnutej podpore nôh je dosiahnuté efektívne odľahčenie 
tlaku, sklon sedu zapustený do sedačky zlepšuje umiestnenie a znižuje riziko skĺznutia 
dopredu vo vozíku. Navyše, stredná vrstva peny zvyšuje podporu nosnej plochy a 
následne znižuje tlak. Nakoniec vonkajšia vrstva Technogel® znižuje strihové sily.

Z-Flo
Sedačka Z-Flo sa skladá z poťahu vyrobeného z polyuretánu a strečového nylonu a je 
vyplnený penou Floam. Vďaka vhodne umiestnenému prešitiu môže Floam prúdiť 
vnútri sedačky, a tým zabezpečuje efektívny tvar a podporu namáhaných bodov. 
Vzduchová komora v penovej báze má špeciálnu funkciu. Výsledkom vzduchového 
prispôsobenia je individuálne kontúrovanie penovej bázy. Nízka hmotnosť a ľahká 
manipulácia poskytuje množstvo rôznych použití tejto sedačky.

Advantage
Kombináciou výhod Floam buniek a nízkej hmotnosti je sedačka Advantage špeciálne 
vhodná pre aktívnych používateľov vozíka. Kontúrovaná penová báza s vystúpenou 
oblasťou abdukcie je použiteľná v mnohých oblas- tiach. Bunky s Floam penou 
poskytujú efektívnu podporu pri tlaku. Výmenou špecifických buniek je možné 
individuálne prispôsobenie presne tam, kde je to potrebné. Advantage sedačka sa 
dodáva s nepremokavým poťahom.

Kód ZP: L83699

Kód ZP: L83702

Kód ZP: L83702

Kód ZP: L83698

Antidekubitné sedačky

Antidekubitné sedačky
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Cloud
Sedačka Cloud je navrhnutá pre tých užívateľov vozíka, ktorí požadujú optimálne 
polohovanie a maximálnu podporu pri tlaku.  Počínajúc penovou bázou, stred sedačky 
je rozdelený do 16 buniek v súlade s anatomickou štruktúrou. To zvyšuje kontakt s 
povrchom a efektívne znižuje tlak. Bočné bunky s Floam penou zabezpečujú 
dodatočnú podporu. Vďaka jednoduchej náhrade Floam buniek sa sedačka Cloud 
môže kedykoľvek prispôsobiť individuálnym potrebám užívateľa. Sedačka Cloud sa 
dodáva s nepremokavým poťahom.

Evolight
Vďaka inovatívnej a ideálnej kombinácii dvoch materiálov sedačka Evolight dosahuje 
vrcholovú podporu tlaku a nasakovanie vlhkosti. Tým predchádza začervenaniu a 
tlakovým bodom a okrem toho prispieva aj k zlepšeniu rovnováhy tlaku na pokožku. 
Kocková štruktúra znižuje strihové sily a zabezpečuje dobrú cirkuláciu vzduchu. Je 
pokrytá dvoma vrstvami špeciálnej látky integrovanej medzi sedačkou a poťahom.

Evolight Pro
Kľúčovým znakom novej sedačky Evolight Pro je jej vopred určená štruktúra. 
Optimálne usadenie zabezpečujú nohy a bočná (laterálna) opora, ako aj zvýšená 
oblasť abdukcie. Dodatočná penová vložka tlmí tlak na sedaciu kosť.

Combi3S
Kód ZP: L83699 
Combi3S je trojvrstvová 
sedačka. Špeciálne 
charakteristiky materiálov 
použitých v troch vrstvách 
zabezpečujú požadovaný 
stupeň komfortu. Pena s 
tvarovou pamäťou vo vrchnej 
vrstve poskytuje potrebnú 
ochranu proti tlaku.

CombiFoam
Kód ZP: L83699 
Mimoriadne ľahká polyuretánová 
podložka podporuje rozloženie tlaku 
dodatočne, dobrou prispôsobivosťou. 
CombiFoam ponúka účinný pamäťový 
efekt a malú hmotnosť. Pena Relax si pri 
krátkodobom odľahčení podrží svoj tvar. 
Látka návleku, ktorú je možné prať, je 
ošetrená vrstvou proti napadnutiu 
mikroskopickými hubami a baktériami. 

Kód ZP: L83701

Kód ZP: L83700

Kód ZP: L83700

Antidekubitné sedačky

Antidekubitné sedačky
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Standing Frame
Prednosťou vertikalizačného zariadenia Otto Bock je multifunkčnosť, stabilita a to, že užívateľovi 
umožňuje dostatok pohybu. Používateľa podopierajú nastaviteľné peloty, ktoré mu zabezpečujú 
dostatočnú oporu. Na pohodlnú vertikalizáciu vyšších osôb poslúži navijak, ktorý pomôže zaujať 
vzpriamený postoj. Uhol pracovnej plochy je nastaviteľný a pracovná plocha je dostatočne veľká 
Podrobnejšie informácie o výbave a doplnkovom príslušenstve na vyžiadanie. Kontakty na 
našich predajcov nájdete na zadnej strane tohto katalógu alebo na www.ottobock.sk.

Walk Star
Reverzné chodítko s jednoduchou konštrukciou sa umiestňuje za telom používateľa. Umožňuje tak voľnosť 
pohybu a podporuje aktívne vzpriamovanie trupu. Chodítko slúži na tréning rovnováhy a chôdze.  Je 
vybavené spätnou brzdou a je jednoducho zložiteľné s možnosťou širokého výberu doplnkového 
príslušenstva. Podrobnejšie informácie o výbave a doplnkovom príslušenstve na vyžiadanie. Kontakty na 
našich predajcov nájdete na zadnej strane tohto katalógu alebo na www.ottobock.sk.

Rehabilitačné pomôcky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šírka 70 - 77,5 cm
Dĺžka 85 / 107 cm
Výška 85 - 105 / 90 - 130 cm
Výška postavy od 140 cm
Sklon stolíka 0° až 45°
Hmotnosť 43 kg

Variant Pevné kolieska Veľkosť 1/2 Veľkosť 1 Veľkosť 2
Výška madiel 39 - 48 cm / 35 cm 45 - 58 / 35 cm 53 - 69 / 35 cm
Výška postavy do 114 / 27 cm do 122 / 27 cm do 137 / 38 cm
Variant Otočné kolieska Veľkosť 1/2 Veľkosť 1 Veľkosť 2
Výška madiel 40 - 49 / 35 cm 44 - 57 / 35 cm 50 - 66 / 35 cm
Výška postavy do 114 / 27 cm do 122 / 27 cm do 137 / 38 cm 
Variant Pevné kolieska Veľkosť 3 Veľkosť 4
Výška madiel 63 - 82 / 39 cm 83 - 102 / 45 cm
Výška postavy do 155 / 59 cm do 155 / 100 cm
Variant Otočné kolieska Veľkosť 3 Veľkosť 4
Výška madiel 63 - 82 / 39 cm 83 - 102 / 45 cm
Výška postavy do 155 / 59 cm do 155 / 100 cm 

Rehabilitačné pomôcky
Re
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bi
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Freestander
Možnosť vzpriamene stáť je pre deti elementárnym zážitkom a má nenahraditeľný význam pre ich 
fyzický a sociálny vývoj. Iba časovo primeraný vzpriamený stoj dokáže zabezpečiť správny vývoj 
bedrových kĺbov dieťaťa. Oneskorený vývoj môže preto spôsobiť nenapraviteľné poškodenie. 
Ďalším aspektom je sociálny vývoj dieťaťa: stojace deti môžu reagovať a hrať sa s rovesníkmi v 
úrovni očí. Jednou z možností je vertikalizačné zariadenie Freestander dostupné v troch veľkos-
tiach.
Vďaka panvovému pásu poskytuje bezpečnú oporu počas státia pre zdravotne znevýhodnené 
deti vo veku 1 až 18 rokov.Podrobnejšie informácie o výbave a doplnkovom príslušenstve na 
vyžiadanie. Kontakty na našich predajcov nájdete na zadnej strane tohto katalógu alebo na  
www.ottobock.sk.

TECHNICKÉ ÚDAJE Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3
Približný vek 1 - 5 rokov 4 - 9 rokov 9 - 18 rokov
Maximálna nostnosť 30 kg 60 kg 100 kg
Výška hrudníka 47 - 68 cm 68 - 98 cm 98 - 135 cm 
Šírka zariadenia 65 cm 75 cm 75 cm
Dĺžka zariadenia 65 cm 75 cm 75 cm
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Nurmi Neo
Reverzné chodítko sa umiestňuje za telom používateľa. Umožňuje väčšiu voľnosť pohybu a podporuje 
aktívne vzpriamovanie trupu. Chodítko slúži na tréning rovnováhy a chôdze. Je vybavené spätnou 
brzdou a je jednoducho zložiteľné s možnosťou širokého výberu doplnkového príslušenstva ako napr.:
- úchopové madlá:  štandardné alebo s opierkami predlaktia
- stabilizačné prvky: opora proti preklopeniu, aretácia predných kolies atď.
- iné vybavenie napr.: sedadlo, košík, chrbtová opierka atď.
Podrobnejšie informácie o výbave a doplnkovom príslušenstve na vyžiadanie. Kontakty na našich 
predajcov nájdete na zadnej strane tohto katalógu alebo na www.ottobock.sk.

Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3
Výška madiel 45 - 57 cm 58 - 72 cm 64 - 78 cm
Vzdialenosť madiel 41 / 3 cm 46 / 3 cm 51 / 3 cm
Celková šírka 63 - 65 cm 68 - 76 cm 72 - 83 cm 
Priemer kolies 15 - 15 cm 15 - 20 cm 15 - 20 cm
Hmotnosť / zaťažiteľnosť 5,5 kg - 25 kg 6 - 40 cm 6,5 - 55 cm
Rozmery zloženého chodítka 65 x 63 x 24 76 x 68 x 24 85 x 72 x 24 

Wheel Blades - mobilný aj na snehu 

NOVINKA 

Špeciálne lyže vozičkárovi v zimnom období vracajú mobilitu
a súčasne mu umožňujú aktívny život. Pre mnohých vozičkárov je pohyb vonku v zimnom 
období veľkým problémom: predné kolesá vozíka sa zabárajú do snehu, takže posúvanie 
dopredu je veľmi namáhavé alebo celkom nemožné. Švajčiarsky vynálezca Patrick Mayer 
však tento problém vyriešil montážou špeciálnych lyží na predné kolesá. Špeciálne lyže 
vozičkárovi v zimnom období vracajú mobilitu a súčasne mu umožňujú aktívny život.

Cross  ŠÚKL: L81796

Podvozok Cross je univerzálne 
použiteľný na aktivity všedného 
dňa a vo voľnom čase. Vďaka 
svojej stabilnej konštrukcii je 
cestný podvozok so svojou 
integrovanou odpruženou 
multifunkčnou konštrukciou 
ideálny  na použitie vonku. Na 
prepravu autom sa dá cestný 
podvozok veľmi jednoducho 
rozložiť. Exteriérový podvozok Cross je určený pre sedacie jednotky 

Kimba alebo iné sedacie systémy. Pomocou niekoľkých krokov 
možno sedaciu jednotku z podvozku uvoľniť. Možno rýchlo 
vykonať aj fyzilogicky potrebné zmeny polohy sedadla. Vzduchom 
plnené pneumatiky s bubnovými brzdami a výškovo nastaviteľné 
posuvné rukoväte zlepšujú komfort jazdy. Cestný podvozok 
dopĺňa bohaté príslušenstvo. Pri dokúpení adaptéra možno 
podvozok pripojiť na bicykel.

Celková šírka: 66 cm Celková dĺžka: 140 - 170 cm 
Nosnosť: 50 kg  Hmotnosť podvozku: 15,8 kg

Kimba Neo  
ŠÚKL: L87125

Každý rodič chce chrániť 
svoje dieťa. Ak je vývoj 
dieťaťa narušený, 
vyžaduje si zvýšenú 
starostlivosť. Otto Bock 
vníma všetky potreby 
rodičov a opatrovateľov 
hendikepovaných detí a 
v roku 2013 uvádza na 
trh novú verziu detského 
rehabilitačného polohovacieho 
zariadenia KIMBA NEO.

Nová Kimba Neo - vyrobená pre život!

Podvozky

Rehabilitačné pomôcky

Po
dv

oz
ky
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B.T.S. pás so sponou

Upevňovací diel

Panvový strmeň

Hrubá pelota (L, XL)

S.T.S. adaptér zalomený

Opierka ruky s bočnicou

Hrudná pel,ota (S,M)

Opierka predlaktia  (S, M, L)

Podložka ruky, kužeľ

S.T.S. objímka

Opierka predlaktia 
jednoduchá

Adjustačná doštička

Fixačné sandále
Nové fixačné sandále od spoločnosti Otto Bock 
zabezpečujú zvýšenú stabilitu a bezpečnosť.  
Ľahko sa inštalujú a sú vhodné pre všetky 
vozíky Otto Bock a mobilné podvozky. Dĺžkovo 
nastaviteľné plastové spony umožňujú 
optimálne prispôsobenie na želanú veľkosť. 
Protišmykový povrch poskytuje výbornú oporu  
a stabilitu a zadná ochrana udrží chodidlá v 
správnej polohe počas celého dňa. 

Príslušenstvo k vozíkom
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Podložka ruky (M,L)

Opierka päty s bandážou

Vesta na rameno a hruď

Podložka ruky klenutá

Štvorbodový pás

Abdukčný klin

Podložka ruky, guľa

Hrudný pás

Základová doska podsedáka

Opierka päty

Pelota na rameno a 
hruď

Montážna sada na dosku

Príslušenstvo k vozíkom
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Opierka krku

Opierka hlavy

Lomená montážna 
sada

Laterárna opierka  
krku

S.T.S. adaptér 
štandardný

Opierka hlavy a krku

Opierka hlavy a krku X

S.T.S. adaptér 
predĺžený

Klinová opierka krku

Husí krk

Klinický adaptér Adaptér

Príslušenstvo k vozíkom
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Back 2
Chrbtová opierka s ľahkou laterálnou pelotou na stabilizáciu trupu. Má špeciálne 
vrecká na individuálne polstrovanie a tvarovanie chrbtovej opierky presne podľa 
vašich potrieb. Chrbát má pevnú konštrukciu a gélové polstrovanie, ktoré sa dokonale 
prispôsobí vášmu telu. Možné je nastavenie sklonu a výšky a vďaka gélovým vankúši-
kom zabezpečuje vysoký komfort.

Backster
Chrbtová opierka Backster je ľahká opierka so stabilným hliníkovým rámom, ktorá má 
patentovaný mechanizmus jednoručného odopínania. Poťah je priedušný a možno ho 
prať v práčke. Vyrába sa  v 3 veľkostiach a má adaptér na upevnenie hlavovej opierky. 
Vďaka adaptéru na rôznu hrúbku rúrok ho možno umiestniť na akýkoľvek invalidný 
vozík. Ako doplnok sú možné bočné laterálne peloty pre vyššiu stabilitu sedu.

Kryty kolies

Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3
Nastaviteľná šírka 38 – 42 cm 42 – 46 cm 46 – 50 cm
Šírka opierky 38 cm 42 cm 46 cm
Výška opierky 45 cm 50 cm 55 cm
Hĺbka opierky 11 cm 12 cm 13 cm

Napojenie na rúrky 19 mm / 22,2 mm / 25 mm
25,4 mm  / 3/4´´ - 7/8´´ - 1´´ do 137 / 38 cm 

Hmotnosť 1,7 kg 2,3 kg 2,8 kg

FLOWER POWER

GECKOFIRE

CLOWN

EYE CATCHER

Chrbtové opierky
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Navštívte naše poradenské centrum a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

Neuro Orthotics Center
Ľudia na prvom mieste.

Myšlienka vzniku neuroortotického 
centra Ottobock na Slovensku 
je odpoveďou na každodennú 
komunikáciu a starostlivosť o 
ľudí s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Požiadavky na individuálne 
zdravotnícke pomôcky sú tak 
odlišné ako život každého z nás.

Juraj Jánošík, riaditeľ spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o.

Čo je to Neuro Orthotics Center Ottobock ? 
Poradenské centrum pre nezáväznú konzultáciu individuálnych požiadaviek na ortotické vybavenie 
ako aj riešenia mobility pre pacientov s neuromuskulárnym postihnutím.

� Využitie Ottobock technológií, skúseností a 
 know-how, komplexné a špeciálne vybavenia 
 vykonávané certifikovanými odborníkmi.  

� Vyváženie želania na funkciu, bezpečnosť, 
 prirodzený vzhľad alebo pohodlie. 

� Multidisciplinárny tím zložený z ortopedických 
 technikov, terapeutov a externých lekárskych 
 špecialistov.

� Využitie širokej škály produktov, možnosť 
 odskúšania rôznych typov pomôcok.

Pomôžeme vám zodpovedať vaše špecifické otázky a 
podať vám všetky potrebné informácie pre vaše 
individuálne riešenia.

Otto Bock Slovakia s.r.o.   |   w www.neuroorto.sk   |   c  +421 915 090 060   |   www.ottobock.sk



Riešenia mobility
� Vyžaduje si váš zdravotný stav alebo zdravotný stav vášho rodinného príslušníka využívanie 
 mechanického alebo elektrického vozíka?

� Vyžaduje si stav vášho dieťaťa využívanie rehabilitačného kočíka alebo chodítka na  podporu chôdze?

� Potrebujete poradiť a vyriešiť správne polohovanie pri sedení?

� Radi by ste si odskúšali najmodernejšie 
 pomôcky Ottobock?

� Nie ste spokojní s doterajším vybavením?

� Potrebujete viac informácií o dostupnosti 
 vami požadovaných pomôcok?

� Vyžaduje si používanie vášho elektric-
 kého vozíka špeciálne ovládanie?

� Potrebujete pomôcť s vertikalizáciou?

Otto Bock Slovakia s.r.o.   |   w www.neuroorto.sk   |   c  +421 915 090 060   |   www.ottobock.sk

Ortézy a individuálne 
ortotické riešenia 

� Vyžaduje si váš zdravotný stav alebo 
 zdravotný stav vášho dieťaťa používanie 
 ortéz na chôdzu alebo státie?
  
� Používate ortézy, s ktorými nie ste spo-
 kojní? 

� Chceli by ste prekonzultovať vaše súčasné
 ortotické vybavenie?

� Potrebujete viac informácií o novinkách v ortotike?

� Potrebujete viac informácií o dostupnosti vami požadovaného ortotického vybavenia?



Sociálne poradenstvo
Našim zdravotne znevýhodneným klientom, či rodičom zdravotne 
znevýhodnených deti, pomáhame zorientovať sa v možnostiach 
získania zdravotnej pomôcky aj napriek ich nepriaznivej sociálnej 
situácii. Informujeme klientov o systéme sociálnej pomoci a 
starostlivosti o zdravotne znevýhodnených. Pomáhame klientom 
s oslovovaním pomáhajúcich organizácií v tejto oblasti (nadácie, 
nadačné fondy).

Kontaktujte poradcov z vášho regiónu
Na vami zadanú adresu privezú pomôcky, ktoré by ste radi vyskúšali. 
Poradia vám, aké riešenie je pre vás najvhodnejšie s ohľadom na váš 
životný štýl a prostredie, v ktorom sa pohybujete. Prípadný servis 
produktov vyrieši náš technik priamo u vás doma. V prípade potreby 
opravy v sídle spoločnosti Ottobock vašu mobilitu vždy zabezpečíme 
náhradnou pomôckou.

Ján Kukula
+421 917 863 808
e-mail: jan.kukula@ottobock.sk

Región:  Žilinský kraj, 
 Banskobystrický kraj

Richard Klein
+421 917 990 781
e-mail: richard.klein@ottobock.sk

Región:  Košický kraj, Prešovský kraj

Peter Reinhardt
+421 917 863 809
peter.reinhardt@ottobock.sk

Región:  Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 
 Trenčiansky kraj

Martin Mihalovič
+421 917 897 945
martin.mihalovic@ottobock.sk

Región:  Bratislavský kraj

Servis a technická podpora
Mobility Solutions

Igor Šmýkal
+421 918 956 447
igor.smykal@ottobock.sk

Kontaktujte svojho regionálneho poradcu

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89
e-mail: info@ottobock.sk · www.ottobock.sk
Infolinka: 0915 090 060


