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CORZO 
Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny 
dziecięcy, typu parasolka terenowa  
z regulacjami. 

Dofinansowanie:  
P.130.00 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla dorosłych dzieci 
P.131.01 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla  dzieci 
Dziecięcy wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, 
przepukliną oponowo-rdzeniową, składający się w „parasolkę”, 
zawierający regulację wysokości podnóżka. Corzo wyposażony jest 
w standardzie w pas 5-punktowy zapewniające bezpieczeństwo 
i wygodę dla dziecka. Zapewniamy Państwu w standardzie także 
daszek i koszyk tekstylny.  Nawet przy maksymalnym obciążeniu 
do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje możliwość łatwego składania i jego 
transportu.  
W tak prosto rozwiązanym wózku, można zapewnić Państwu 
regulowaną wysokość siedziska i wysokość oparcia w standardzie, 
a więc można powiedzieć, że „wózek rośnie wraz z dzieckiem”. 
Opcjonalnie możliwe założenie dodatkowej tapicerki. 

Możliwość zamontowania podnóżka pełnego (typu platforma) 
Dostępne kolory: czerwony, granatowy, czarny (opcja),  
zielony (opcja). 
 
 

  

 

 

 

 

 

rozmiar 
wysokość 

oparcia 
głębokość 
siedziska 

szerokość 
siedziska 

wysokość 
całkowita 

waga  
wózka 

maksymalne 
obciążenie 

kąt nachylenia 
siedziska 

kąt oparcia 
względem 
siedziska 

30 55-65 cm 28-34 cm 30 cm 96 cm 12,7 kg 45 kg 20° 90° 

34 58-69 cm 29-35 cm 34 cm 101 cm 13 kg 55 kg 25° 94° 

38 66-93 cm 32-39 cm 38 cm 98 cm 14 kg 75 kg 25° 90° 

42 66-93 cm 33-40 cm 42 cm 105 cm 14,7 kg 75 kg 21° 94° 
 

średnice kół 
przednich 

średnice kół  
tylnych 

17,5 cm 
pełne 

26,5 cm 

pełne 
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AKCESORIA DO CORZINO, CORZO 

    

zagłówek 

regulowany 

podpory boczne klin stabilizacja stóp kamizelka typu H 

 

 

   

kamizelka pełna pas 

dwupunktowy 

tapicerka 

miękka 

daszek osłona 

przeciwdeszczowa 

 
 

 

 

koszyk zagłówek osłona ramy podnóżek 

dzielony 

śpiwór letni 

  
  

 

zestaw haków 

mocujących 

podłokietniki stolik miękki pasy odwodzące  

 


