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Linia produktów Gemino obejmuje różne modele, rozmiary i kolory. Naturalnie dostępny jest także 
specjalistyczny/medyczny balkonik Gemino zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo. Dlatego też 
każdy znajdzie produkt dostosowany do własnych potrzeb i indywiduwalnego stylu. Bez względu na 
wybrany produkt, użytkownicy mogą mieć pewność, że otrzymują balkonik z gwarancją 100% 
satysfakcji, wygody, bezpieczeństwa i konstrukcji. 

Na szczęście istnieją rzeczy, na których można polegać w 100%

Gemino to doskonały wybór dla wszystkich osób szukających balkonika, który sprosta 
aktywnemu stylowi życia i zapewni możliwość wygodnego, pewnego chodzenia zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nasze nagradzane, lekkie balkoniki wyznaczają nowe 
standardy w zakresie jakości, wygody, bezpieczeństwa i konstrukcji, jednocześnie pozwalając 
użytkownikowi pozostać sobą!

gemino - 100% satysfakcji
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100%
wygody

przyjemność 
spacerów
Nasze balkoniki Gemino zaprojektowano z myślą o wygodzie i przyjemności 
użytkowników. Lekka aluminiowa rama, wysokiej jakości materiały i maksymalna stabilność 
zapewniają wyjątkową przyjemność spacerów, zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz. Dzięki regulacji wysokości z funkcją pamięci, ergonomiczne uchwyty zawsze 
znajdują się we właściwym położeniu. A gdy przyjdzie czas na przerwę, użytkownik może 
bezpiecznie usiąść na wygodnym siedzisku. Naturalnie balkonik można także zabrać w 
dalszą podróż, gdyż łatwo go złożyć do niewielkich rozmiarów.  

Wystarczy wybrać jeden z balkoników Gemino i odkryć, jak proste i 
przyjemne może być chodzenie!

// WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE ROZMIAR RAMY
Wybór odpowiedniej ramy nie tylko ułatwia wygodne chodzenie. Każda z ram wyposażona jest w siedzisko o innym rozmiarze, co ma znaczenie dla 
utrzymywania prawidłowej postawy siedzącej (więcej informacji na ten temat można znaleźć w danych technicznych na stronie 22). 

// REGULACJA ZA POMOCĄ INTELIGENTNYCH RĄCZEK DO PROWADZENIA
Dzięki ergonomicznym rączkom do prowadzenia dostosowanie balkonika do wzrostu użytkownika jest proste jak nigdy wcześniej. Rączki zostają zablokowane w 
wybranym położeniu, a specjalna funkcja pamięci zapewnia zawsze odpowiednią wysokość.

// PROSTE SKŁADANIE DZIĘKI MECHANIZMOWI SAMOBLOKUJĄCEMU
Unikatowy system z blokadą znacznie ułatwia składanie balkonika Gemino do kompaktowych rozmiarów, a umieszczenie rączek do prowadzenia w najniższym 
położeniu dodatkowo zmniejsza jego rozmiary. Jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie w przypadku niewielkich przestrzeni i transportu samochodem. 
Ponadto (częściowo) złożony balkonik pozwala bezpiecznie poruszać się w ciasnych pomieszczeniach. 

// PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE KAŻDEGO DNIA
Balkonik Gemino zapewnia wygodne poruszanie się, a także wygodne siedzenie, gdy przyjdzie czas na przerwę. W jeszcze lepszym utrzymaniu pozycji może 
pomóc wygodne oparcie. Zakupy? Można skorzystać z praktycznego koszyka lub wybrać stylową torbę. 



6 7

zawsze z użytkownikiem100% 
bezpieczeństwa

Bez względu na miejsce, balkoniki Gemino zapewniają swoim użytkownikom 
pewność siebie. Ich wytrzymała, stabilna rama gwarantuje maksymalne 
bezpieczeństwo w każdych warunkach. Ergonomicznie zaprojektowane rączki 
do prowadzenia oferują doskonałe oparcie, ale to nie wszystko. Liczne, 
inteligentne rozwiązania dowodzą, że dokładamy wszelkich starań, by jak 
najlepiej zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Linia produktów Gemino 
pozwala cieszyć się aktywnym stylem życia, nawet jeśli koła noszą oznaki 
zużycia. 

// DOSKONALE DOPRACOWANE, WYJĄTKOWO LEKKIE HAMULCE
Dzięki ergonomicznej konstrukcji, obsługa dźwigni hamulców nie wymaga prawie żadnego wysiłku. Inteligentna konstrukcja 
hamulców nie niszczy kół, zapewniając optymalne funkcjonowanie, nawet jeśli koła noszą oznaki zużycia. 

// PROSTE MIJANIE PRZESZKÓD
System wspomagający ułatwia pokonywanie krawężników i progów, a specjalne osłony boczne pomagają unikać przeszkód. 

// DOBRA WIDOCZNOŚĆ PO ZMROKU
Jeżeli użytkownik musi wyjść wieczorem, 6 zintegrowanych świateł odblaskowych umieszczonych ze wszystkich stron zapewni mu 
doskonałą widoczność w ciemności. Bezpieczeństwo można dodatkowo zwiększyć stosując opcjonalne oświetlenie. 
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gemino 20
niezrównana funkcjonalność
w atrakcyjnej cenie
Gemino 20 to doskonały wybór w przypadku wszystkich osób, które 
szukają wysokiej jakości balkonika w korzystnej cenie. Jest to prosty i 
bezpieczny w obsłudze model, który dodatkowo świetnie wygląda. Ten 
lekki balkonik ułatwia stabilne chodzenie, a dzięki mechanizmowi 
składającemu można go wygodnie przechowywać i transportować. 
Ponadto wyposażony jest w praktyczny koszyk i obszerne siedzisko, 
które w każdej chwili pozwala użytkownikowi odpocząć.

Model Gemino 20 (w standardowej konfiguracji) dostępny jest w trzech rozmiarach (w kolorze 
szarym). Należy wybrać model dostosowany do wzrostu, który zapewni 100% jakość i 
funkcjonalność w atrakcyjnej cenie. 

// W 100% GEMINO - ROZSĄDNY WYBÓR POPRAWIAJĄCY MOBILNOŚĆ
Balkonik Gemino 20 to prawdziwa jakość Gemino. Wyposażony jest we wszystkie funkcje techniczne nagradzanego modelu 
Gemino 30, a dodatkowo można go wyposażyć w szereg praktycznych akcesoriów. 

// ŁATWE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Balkonik Gemino 20 można w prosty sposób złożyć do kompaktowych rozmiarów dzięki unikatowemu mechanizmowi 
składającemu. Umożliwia to praktyczne przechowywanie i bezproblemowy transport samochodem. 
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Srebrny Szampański Niebieski

Różowy CzarnyZielony

gemino 30
radość życia i sposób na 
wyrażenie siebie w 100% 

oryginalny
Lekki balkonik, który się wyróżnia? To musi być model Gemino 30 - w 100% 
oryginalny balkonik, który zaskakuje wygodą, bezpieczeństwem i konstrukcją. 
Jego nowoczesny wygląd i staranne wykończenie świadczą o jakości i klasie. 
Naturalnie oferuje także możliwość pełnego dostosowania do potrzeb, w 
zależności od stopnia aktywności i indywidualnego stylu swoich użytkowników.

Nagradzany model Gemino 30 to najlepszy z możliwych wyborów. Dzięki połączeniu dużej łatwości 
manewrowania z maksymalną stabilnością, balkonik naprawdę zwiększa niezależność użytkownika. Wystarczy 
wybrać kolor i akcesoria i cieszyć się pełnią życia. 

// NAGRADZANA KONSTRUKCJA
Nasz w 100% oryginalny balkonik został doceniony przez międzynarodowe instytucje, takie jak reddot, iF, a także niemiecki magazyn 
konsumentów Öko-Test. 

// ŻYJ KOLOROWO
Dla posiadających indywidualny styl. Sześć atrakcyjnych kolorów 
anodyzowanej ramy pozwala wyrazić swoją osobowość. 

// ZAAWANSOWANY SYSTEM TOREB, KTÓRE MOŻNA     
DOWOLNIE ŁĄCZYĆ
Model Gemino 30 można uzupełnić stylową i praktyczną torbą z 
paskiem na ramię w ulubionym kolorze użytkownika. 



12 13

gemino 60
najwyższa wygoda i 
bezpieczeństwo 
na każdym podłożu
W drogę! Gemino 60 to idealny towarzysz w przypadku aktywnego stylu życia - 
jest lekki, ale można na nim polegać. Dzięki dużym, miękkim kołom ten 
wyjątkowy balkonik umożliwia wygodne bezpieczne poruszanie się, także na 
nierównym podłożu. Wytrzymały model Gemino 60 znacznie ułatwia przechadzki 
brukowanymi uliczkami starego miasta, spacery po lesie oraz pokonywanie 
progów w domu.

Balkonik Gemino 60 zaprojektowano z myślą o aktywnym użytkowaniu
na zewnątrz, z dodatkowym obciążeniem. Jednocześnie można go
szybko złożyć, co ułatwia przechowywanie i transport samochodem. 
Gemino 60 pozwala zachować aktywność i cieszyć się komfortem w 
każdych okolicznościach. 

// KOŁA POTRAFIĄ WIELE       
ZMIENIĆ
Duże, miękkie koła z łatwością 
poradzą sobie z praktyczną 
przeszkodą, jednocześnie 
zapewniając wyjątkowy komfort 
poruszania się po każdym podłożu.

// KONSTRUKCJA 
ZAPEWNIAJĄCA WYJĄTKOWĄ 
STABILNOŚĆ
Niezwykle wytrzymała, poszerzona 
i wydłużona rama Gemino 60 w 
połączeniu z dużymi kołami 
zapewnia doskonałą stabilność i 
bezpieczeństwo, nawet na 
nierównym podłożu.

// WIĘCEJ MIEJSCA DLA 
UŻYTKOWNIKA
Duży rozstaw kół zapewnia 
maksymalną stabilność, więcej 
przestrzeni na nogi użytkownika i 
niezwykle obszerne siedzisko, 
dostępne także z regulowanym 
oparciem, dzięki czemu użytkownik 
może odpocząć, gdy tylko zechce.

// DODATKOWY CIĘŻAR NIE 
STANOWI PROBLEMU
Wszystkie modele Gemino 60 są 
niezwykle trwałe i mogą z nich 
korzystać osoby o wadze do 150 kg. 
Dodatkowy bagaż również nie 
stanowi problemu. We 
wzmocnionym koszyku można 
przewozić ciężary do 10 kg.
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dodatkowe oparcie i stabilność
również w trakcie rehabilitacji
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Gemino 30 Walker to doskonały wybór dla użytkowników potrzebujących dodatkowego 
wsparcia przy chodzeniu. Lekki balkonik posiada w pełni regulowane podparcie 
przedramion zapewniające wygodne i bezpieczne chodzenie. Zintegrowane uchwyty i 
hamulce są łatwo dostępne i proste w obsłudze. Połączenie korzyści Gemino 30 z 
dodatkowym wsparciem i stabilnością sprawia, że Gemino 30 Walker sprawdza się 
znakomicie przy rehabilitacji. 

// PODPARCIE RAMION ZAPEWNIA WIĘKSZĄ 
STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Wysokość, głębokość i kąt nachylenia podparcia przedramion 
można w prosty sposób regulować. Hamulce i rączki do 
prowadzenia są w pełni zintegrowane, łatwo dostępne i proste
w obsłudze, a to przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo
użytkownika. 

// ZAAWANSOWANE OPCJE HAMOWANIA DODATKOWO
ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
Co może zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo? Wystarczy 
wyposażyć balkonik Gemino 30 Walker w hamulec 
spowalniający lub innowacyjny system hamowania 
SpeedControl. Dzięki SpeedControl balkonik hamuje 
automatycznie, gdy tylko użytkownik zacznie przyspieszać. 
Pozwala to utrzymać wyprostowaną postawę i poruszać się 
w stabilny, komfortowy sposób, zachowując prawidłową 
odległość od balkonika. 

 

optymalne oparcie i 
stabilność wewnątrz i 
na zewnątrz
Użytkownikom, którzy często wychodzą, Gemino 60 Walker zapewni korzyści dwojakiego 
rodzaju: wygodę i stabilność modelu Gemino 60 oraz dodatkowe oparcie i 
bezpieczeństwo, jakich należy oczekiwać od balkonika. Możliwość dostosowania 
podparcia przedramion i rączek do prowadzenia do własnych potrzeb pozwala cieszyć się 
większą swobodą zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Naturalnie ten lekki 
balkonik można także wykorzystywać w ramach rozszerzonej rehabilitacji. 

// REGULOWANE PODPARCIE PRZEDRAMION OZNACZA
WIĘKSZĄ STABILNOŚĆ
Podparcie przedramion ze zintegrowanymi rączkami do prowadzenia i 
hamulcami zaprojektowano z myślą o optymalnym oparciu i stabilności, 
a także prostocie użycia. Można je dostosować do wzrostu użytkownika, 
uzyskując tym samym wygodną postawę w trakcie chodzenia.

// WYGODNE I BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ NA ZEWNĄTRZ
Wytrzymała rama w połączeniu z dużymi, miękkimi kołami umożliwia 
całkowicie bezpieczne i wygodne poruszanie się. Dzięki balkonikowi 
Gemino 60 Walker brukowane uliczki i progi nie będą już stanowiły 
przeszkód nie do pokonania. 
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W przypadku użytkowników szukających balkonika, który zapewni im maksymalne 
bezpieczeństwo, najlepszym wyborem będzie Gemino 30 SpeedControl z 
innowacyjnym systemem dynamicznego hamowania. Daje on użytkownikowi poczucie 
pełnego bezpieczeństwa, umożliwiając płynne poruszanie się i utrzymywanie 
prawidłowej postawy. System SpeedControl pomaga zapobiegać upadkom i doskonale 
sprawdza się w ramach rehabilitacji zarówno osób 
dorosłych, jak i dzieci.

// 3-STOPNIOWE DYNAMICZNE HAMOWANIE ZAPEWNIA MAKSYMALNE 

BEZPIECZEŃSTWO
Innowacyjny system hamowania SpeedControl oferuje możliwość 3-stopniowego 
hamowania i można go w prosty sposób dostosować do własnych potrzeb. Gdy 
tylko użytkownik zaczyna przyspieszać, dochodzi do automatycznej aktywacji 
hamulców odśrodkowych w tylnych kołach. Naturalnie użytkownik nie odczuwa 
żadnego oporu w trakcie poruszania się z mniejszą prędkością lub pod górę. 
System SpeedControl dba o stałą prędkość i zapewnia wygodę poruszania się w 
odpowiedniej odległości od balkonika, zapobiegając oddalaniu się sprzętu od 
użytkownika. 

// IDEALNY TOWARZYSZ DZIECKA
Gemino 30 S SpeedControl to najmniejszy model dający
dzieciom możliwość poznawania świata. 
Dzięki dynamicznemu systemowi hamowania młodzi 
użytkownicy są całkowicie bezpieczni, a rehabilitacja 
staje się dla nich formą zabawy.

innowacyjność
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Niektórzy użytkownicy potrzebują dodatkowego wsparcia, by poruszać się w 
bezpieczny sposób. Należą do nich osoby z chorobą Parkinsona. Nasz 
balkonik Gemino 30 Parkinson został opracowany z myślą o tych właśnie 
użytkownikach i oferuje funkcje w pełni dostosowane do ich szczególnych 
potrzeb. Dzięki niemu mogą przemieszczać się w bezpieczny i pewny 
sposób.

konstrukcja dostosowana 
do potrzeb osób z chorobą 
parkinsona

// HAMULEC SPOWALNIAJĄCY DBA O STAŁĄ PRĘDKOŚĆ
Balkonik Gemino 30 Parkinson wyposażony jest w hamulec 
spowalniający, który zapewnia dodatkowy opór i pomaga 
użytkownikowi utrzymać stałą prędkość. Stopień oporu można 
dostosować do własnych potrzeb. 

// WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI HAMULCOWI 
ZWROTNEMU
Dzięki systemowi hamowania zwrotnego balkonik zatrzymuje 
się z chwilą zwolnienia hamulca. Zwiększa to bezpieczeństwo w 
przypadku napadu bezruchu - gdy użytkownik ma poczucie, że 
stopy przywarły mu do ziemi. 

// LASER NA WYPADEK NAPADU BEZRUCHU
Gdy wystąpi napad bezruchu, użytkownik może skorzystać z 
przycisku na rączkach do prowadzenia, by włączyć wiązkę 
laserową. Następnie wystarczy, że skoncentruje się na linii, 
która pojawi się na podłożu i ją przekroczy, by ruszyć w 
dalszą drogę.

1  
    

      2               3
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// PARASOL
Pada? Dzięki parasolowi z 
regulacją wysokości można 
bezpiecznie wyjść na spacer, 
nie zdejmując dłoni z rączek do 
prowadzenia.

// KOLOROWE, NOWOCZESNE 
TORBY
Balkonik Gemino można wyposażyć 
w stylową, zamykaną torbę w 
swoim ulubionym kolorze, której 
uchwyty i pasek na ramię ułatwiają 
przenoszenie. 

Niedostępne dla modelu Gemino 60.

// TORBY DLA MODELU 
GEMINO 30 S

// KOSZYK NA BUTLĘ Z 
TLENEM
Torba z paskiem na ramię 
umożliwia bezpieczne 
przenoszenie butli z tlenem.

// HAMULEC 
SPOWALNIAJĄCY
Zapewnia dodatkowy opór 
i pomaga utrzymać  stałą 
prędkość poruszania się. 
Łatwo ustawić wybrany 
stopień oporu, a także 
aktywować/dezaktywować 
hamulec. 

// UCHWYT UNIWERSALNY
Pozwala wyposażyć balkonik 
w wybrane akcesoria. 

// OŚWIETLENIE
Zapewnia dobrą widoczność 
po zmroku, poprawiając tym 
samym bezpieczeństwo. 

// STOJAK NA KROPLÓWKĘ
Stojak na kroplówkę z regulacją 
wysokości i kąta nachylenia. 

// OPARCIE*
Zapewnia wygodę i 
bezpieczeństwo, gdy 
użytkownik chce odpocząć. 
Oparcia nie trzeba 
demontować przed złożeniem 
balkonika. 

// REGULOWANE, 
WYGODNE OPARCIE**
To szerokie, miękko wyściełane 
oparcie zapewnia dodatkową 
wygodę. Umożliwia szybką 
regulację i proste złożenie 
wraz z balkonikiem. 

// TACA
Praktyczna taca z uchwytem 
na kubek umożliwia 
przenoszenie posiłków i 
napojów w bezpieczny i prosty 
sposób. 

// UCHWYT NA KULĘ
Umożliwia bezpieczne 
przenoszenie kuli lub laski. 
Jest prosty w montażu i łatwo 
dostępny. 

100% pewność dobrego wyboru 
praktyczne akcesoria

* sprawdź dostępność dla wybranego modelu    ** niedostępne dla modeli Gemino30/30 M Walker     *** niedostępny  dla modelu Gemino 60 M

Balkoniki Gemino oferują nie tylko możliwość prostego dostosowania do własnych 
potrzeb. Można je także wyposażyć w szereg atrakcyjnych akcesoriów 
ułatwiających codzienne życie, takich jak stylowa torba, praktyczny uchwyt na 
kule, wygodne oparcie, oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo. Wystarczy 
wybrać opcje dobrane do własnych potrzeb i stylu życia. 

// SPEEDCONTROL
Innowacyjny system hamowania SpeedControl, dostępny 
dla wszystkich modeli Gemino 30, zapewnia poczucie 
pełnego bezpieczeństwa. Balkonik hamuje automatycznie, 
gdy użytkownik zacznie przyspieszać, co gwarantuje płynne 
poruszanie się i wygodną postawę w każdej sytuacji. 
Naturalnie użytkownik nie odczuwa żadnego oporu w trakcie 
poruszania się z mniejszą prędkością lub pod górę. System 
SpeedControl pomaga zapobiegać upadkom i doskonale 
sprawdza się w trakcie rehabilitacji zarówno osób dor-
osłych, jak i dzieci. 

Automatyczne hamowanie w 
sytuacji nagłego przyspieszenia. 
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lekki, atrakcyjny balkonik. zapewnia 
doskonałą funkcjonalność w atrakcyjnej cenie 

nasz w 100% oryginalny balkonik. nagradzana 
konstrukcja łącząca łatwość manewrowania 
w pomieszczeniach z wygodą użytkowania 
na zewnątrz. liczne opcje kolorystyczne i 
akcesoria pozwalają dostosować balkonik do 
indywidualnych potrzeb

balkonik zaprojektowany z myślą o 
intensywnym użytkowaniu na każdym podłożu. 
jest lekki, ale można na nim polegać. posiada 
wszystkie funkcje nagradzanego modelu 
gemino 30, a także wiele innych zalet

do użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz

do użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, głównie w 
mieście

do użytku przede wszystkim 
na zewnątrz, nawet na 
nierównym podłożu

do użytku codziennego do użytku codziennego
aktywne/intensywne 
wykorzystanie

150 kg
130 kg (m)
125 kg (s)

150 kg
130 kg (m)
125 kg (s)

150 kg
150 kg (m)

150-200 cm
135-170 cm (m)
125-165 cm (s)
może być także użytkowany 
przez dzieci

150-200 cm
135-170 cm (m)
125-165 cm (s)
może być także użytkowany 
przez dzieci

150-200 cm
135-170 cm (m)

niewielki promień skrętu 
zapewnia łatwość 
manewrowania w 
pomieszczeniach

poszerzona i wydłużona 
rama zapewnia wyjątkową 
stabilność

prosta personalizacja dzięki 
możliwości wyboru koloru 
ramy i torby

duże, miękkie koła 
zapewniające komfort, które 
bez problemu radzą sobie z 
przeszkodami

poszerzone siedzisko

wzmocniona torba 
(udźwig do 10 kg)

przewodnik po produktach gemino

lekki balkonik z regulowanym podparciem 
przedramion to idealny wybór dla osób 
szukających wsparcia i stabilności w domu. 
doskonale sprawdza się także w trakcie 
rehabilitacji

optymalne oparcie i stabilność zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
łączy wygodę przemieszczania i stabilność 
gemino 60 z dodatkowym oparciem i 
bezpieczeństwem, jakiego należy oczekiwać 
od balkonika

aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, 
hamulce tylnych kół aktywują się 
automatycznie w chwili nagłego 
przyspieszenia. model doskonale 
sprawdzający się w trakcie rehabilitacji

model zaprojektowany z myślą o osobach z 
chorobą parkinsona. wyposażony w hamulec 
spowalniający, który pozwala utrzymać 
stałą prędkość, a także system hamowania 
zwrotnego i laser pomagający w przypadku 
napadów bezruchu

do użytku w pomieszczeniach

do użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, także na 
nierównym podłożu

do użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, głównie w 
mieście

do użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz, głównie w 
mieście

do użytku codziennego/
rehabilitacji

do użytku codziennego/
rehabilitacji do użytku codziennego do użytku codziennego

150 kg
130 kg (m)

130 kg
130 kg (m) 100 kg

130 kg
130 kg (m)

150-200 cm
135-170 cm (m)

150-200 cm
135-170 cm (m)

150-200 cm
135-170 cm (m)
125-165 cm (s)
może być także użytkowany 
przez dzieci

150-200 cm
135-170 cm (m)

podparcie przedramion o 
regulowanej wysokości 
zapewnia dodatkowe oparcie 
i stabilność

podparcie przedramion o 
regulowanej wysokości 
zapewnia dodatkowe oparcie 
i stabilność

niewielki promień skrętu 
zapewnia łatwość 
manewrowania w 
pomieszczeniach

niewielki promień skrętu 
zapewnia łatwość 
manewrowania w 
pomieszczeniach

poszerzona i wydłużona 
rama zapewnia wyjątkową 
stabilność

w przypadku nagłego 
przyspieszenia, koła 
speedcontrol automatycznie 
zaczynają stawiać opór

system hamowania 
zwrotnego: balkonik 
zatrzymuje się, gdy tylko 
zostanie zwolniony hamulec

duże, miękkie koła 
zapewniające komfort, które 
bez problemu radzą sobie z 
przeszkodami

hamulec spowalniający 
zapewnia dodatkowy opór i 
dba o stałą prędkość

wzmocniona torba 
(udźwig do 10 kg)

laser można wykorzystać do 
przezwyciężenia napadów 
bezruchu
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gemino dane techniczne

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Broszura jest również dostępna w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl

wymiary

maks. waga użytkownika kg 150 130 125 150 130 125 150 150

zalecana wysokość użytkownika cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

maks. udźwig koszyka kg 5 5 5 5 5 5 10 10

całkowita długość  cm 65 65 68 65 65 68 74 74

całkowita szerokość  cm 60 60 55 60 60 55 64 64

całkowita waga bez koszyka (z koszykiem) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8.5 (8.8) 8.2 (8.5)

szerokość pomiędzy rączkami do prowadzenia  cm 47 47 42 47 47 42 51 51

wysokość siedziska  cm 62 55 48 62 55 48 62 53

całkowita wysokość  cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 76-95 73 - 83

całkowita wysokość po złożeniu cm 80 76 69 80 76 69 84 80

całkowita długość po złożeniu cm 65 65 68 65 65 68 74 74

całkowita szerokość po złożeniu cm 23 23 23 23 23 23 23 23

średnica kółek przednich  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2

średnica kół tylnych  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2

promień skrętu cm 84 84 79 84 84 79 95 95

kolory

szary √ √ √

srebrny √ √ √ √ √

szampański √ √

niebieski √ √ √

różowy √ √

zielony √ √

czarny √

certyfikaty

ce √ √ √ √ √ √ √ √

en 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

iso 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

iso 11199-3

wymiary

maks. waga użytkownika kg 150 130 130 130 100 100 100 130 130

zalecana wysokość użytkownika cm 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

maks. udźwig koszyka kg 5 5 10 10 5 5 5 5 5

całkowita długość  cm 65 65 74 74 65 65 68 65 65

całkowita szerokość  cm 61 61 64 64 60 60 55 60 60

całkowita waga bez koszyka (z koszykiem) kg 10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 11.8 (12.1) 11.6 (11.9) 8.7 (8.9) 8.6 (8.8) 8.2 (8.4) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

szerokość pomiędzy rączkami do prowadzenia  cm 25.5 25.5 32 32 47 47 42 47 47

wysokość siedziska  cm 62 55 62 53 62 55 48 62 55

całkowita wysokość  cm 98 - 111.5 84 - 100 98.5 - 115.5 89.5 - 98.5 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88

całkowita wysokość po złożeniu cm 97 89 109 101 80 76 69 80 76

całkowita długość po złożeniu cm 65 65 74 74 65 65 68 65 65

całkowita szerokość po złożeniu cm 35.5 35.5 35.5 35.5 23 23 23 23 23

średnica kółek przednich  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

średnica kół tylnych  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

promień skrętu cm 84 84 95 95 84 84 79 84 84

kolory

szary

srebrny √ √ √ √ √ √ √ √ √

szampański

niebieski √

różowy √

zielony

czarny

certyfikaty

ce √ √ √ √ √ √ √ √ √

en 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √

iso 11199-2 √ √ √ √ √

iso 11199-3 √ √ √ √

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

Balkoniki Gemino Walker: EN 12182,  ISO 11199-3 - Wszystkie modele Gemino: EN 12182, ISO 11199-2
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Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.
Elektronowa 6 
94-103 Łódź 
Polska
 

T: +48 42 275 83 38 
F: +48 42 209 35 23
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl


