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WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI 

 

 

TOM  4  
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy 

Dofinansowanie:  
P.130.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych dzieci 
P.131.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci 

  

TOM 4 CLASSIC – jest dziecięcym wózkiem spacerowym wyposażonym  
w koła terenowe (pełne), które ułatwiają prowadzenie wózka  
po nierównym terenie. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną 
oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Składany do przodu  
z możliwością przełożenia siedziska „twarzą” w stronę opiekuna.  
W wózku regulowana jest wysokość oparcia oraz głębokość siedziska. 
Możliwe jest odchylenie oparcia do pozycji leżącej i podnóżka oraz 
zmiana kąta nachylenia siedziska. 
Standardowe wyposażenie wózka to zagłówek, pasy czteropunktowe, 
barierka przednia, regulowana na wysokość rączka oraz klin. Wózek 
posiada szeroką gamę wyposażenia dodatkowego. Produkowany  
jest w czterech  rozmiarach: mini, standard, maxi, super maxi. Wózek 
posiada koła przednie skrętne w standardzie.  Tom stanowi 
fantastyczną opcje dla osób poszukujących wielofunkcyjnego wózka dla 
swoich dzieci . Posiada wszystkie niezbędne funkcje, regulacje  
i akcesoria. Dostępne kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty. 
 
 

rozmiar 

kąt 
nachylenia 

oparcia 
względem 
siedziska 

wysokość 
oparcia 

głębokość 
siedziska 

szerokość 
siedziska 

szerokość 
całkowita 

wysokość 
całkowita 

waga  
wózka 

max 
obciążenie 

MINI 90°-175 ° 45-60cm 27-31 cm 26/30 cm 58 cm 101 cm 17 kg 35 kg 

STD 90°-175 ° 52-68 cm 27-31 cm 24/28/34cm 58 cm 101 cm 18 kg 35 kg 

MAXI 90°-165 ° 57-68 cm 32-43 cm 28/32/38 cm 63 cm 106 cm 20,5 kg 50 kg 

SUPER 
MAXI 

90°-165 ° 57-68 cm 32-43 cm 42,5 cm 68 cm 103 cm 24 kg 75 kg 
 

średnice kół 
przednich 

średnice kół  
tylnych 

20 cm 
pełne 

30 cm 
pełne 
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AKCESORIA DO S

 

zagłówek twardy zagł

 

osłona ramy pas 

 

kamizelka typu H 

 
daszek śpiwór

 
koszyk tekstylny 
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LA DZIECI 

SERII WÓZKÓW TOM 

  

zagłówek miękki podpory boczne 
bo

 
 

pas 5-punktowy pas 4-punktowy 

  

klin pasy odwodzące 

  

śpiwór letni i zimowy osłona 
przeciwdeszczowa 

  

stolik stolik prosty 

880, info@mobilex.pl 

 

boczki zmniejszające 
szerokość 

 
kamizelka pełna 

 
mocowanie stóp 

 

torba 

 

4 koła sztywne 


