
Maksymalna waga użytkownika: 65 kg

Szerokość siedziska: 22 do 36 cm (+2 cm bez dodatkowych części)

Głębokość siedziska: 24 do 38 cm (+4 cm bez dodatkowych części)

Wysokość przednia siedziska: 36 do 48 cm

Wysokość tylna siedziska: 29 do 46 cm

Wysokość oparcia: 20 do 40 cm (+/- 2,5 cm) 

Kąt oparcia: Od -16° do +20° 

Wersje ramy: Prosta lub taliowana (3 cm z każdej strony)

Kąt ramy: 95°

Kółko przednie: 3"/4"/5"/6"

Koło tylne: 20"/22"/24"

Waga wózka: od 8 kg

Kolory: 28  kolorów

Crash test: Tak

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie.

Mogą Państwo zobaczyć ten dokument w powiększeniu w pliku PDF na stronie: www.Sunrise-Medical.pl
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Lekki wózek z możliwością regulacji rozmiaru

Generation 2015

Konfiguracja niestandardowa



Innowacyjny, wszechstronny 
wózek z możliwością 
regulacji rozmiaru

Generation 2015

6 kolorów tapicerkiJedna z pewnych rzeczy to taka, że dzieci będą rosły! Dlatego 
Simba ma możliwość 4 cm zwiększenia głębokości w ramie, a 
2 cm powiększenie szerokości jest wykonalne bez żadnych 
dodatkowych części.

Zippie Simba – Twój lojalny przyjaciel!

Konfiguracja niestandardowa



Chcemy, aby Simba pozwoliła wyrazić unikalną 
osobowość Waszego dziecka. Poza bardzo 
stylowym wyglądem ramy, Simba oferuje 28 
kolorów ramy, 6 kolorów tapicerki, kolorowe 
widelce oraz duży wybór osłon na szprychy.

Za niezależnością idzie pewność siebie. Każdy centymetr Simby został zaprojektowany tak, 
by dać dzieciom najlepszy możliwy dostęp do kół oraz optymalną efektywność jazdy. Z 
takimi opcjami, jak taliowana rama, podnoszony podnóżek z regulacją kąta oraz hamulec 
zintegrowany z osłoną boczną, można swobodnie dosięgnąć kół, bez przeszkód 
przemieszczać się z wózka i na wózek oraz bezpiecznie i szybko hamować w czasie jazdy.

IDEALNA KONSTRUKCJA DLA DZIECI

WYBÓR KOLORÓW

WSZYSTKO TO ERGONOMIA

Łatwość regulacji kąta i wysokości w uchwycie do 
prowadzenia zapewnia ustalenie najbardziej 
ergonomicznej pozycji. Nowa poprzeczka stabilizująca 
wzmacnia oparcie zwłaszcza wtedy, gdy wybrane są 
rączki do popychania. 

BLOKADA KÓŁ TYPU SAFARI

Ulepszony hamulec zintegrowany z osłoną 
boczną typu Safari pozwoli Ci się zatrzymać 
szybko i bezpiecznie.

W PEŁNI REGULOWANY WTYK OSI

Wtyk osi zapewnia pełną regulację tylnej 
wysokości siedziska, środka ciężkości i pochylenia 
kół w zależności od potrzeb.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Wyjątkowa konstrukcja mocowania widelca, połączona 
z innowacyjnymi widelcami “carbotecture” zrobionymi 
z niezwykle lekkiego i wytrzymałego materiału, 
sprawiają, że wózek jest lżejszy.

28 kolorów ramy


