
 

Mobilex Sp. z o.o.  ul. Duńska 3/5, 91

WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE 

 

ADJUSTABLE TROLLI

Wózek inwalidzki 

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

P.130.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci

ADJUSTABLE TROLLI to kolejny projekt włoskiej firmy 
ORMESA z systemem siedzisk dla dorosłych i dzieci ze 
specjalnymi potrzebami. Został stworzony, aby 
zagwarantować rodzinom doskonały poziom mobilności 
o każdej porze dnia, nawet w trakcie podróży. 
Opatentowany system składania sprawia, że wózek po 
złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele 
miejsca. 

ADJUSTABLE TROLLI posiada wytrzymałą konstrukcję, 
oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę. 
Wózek to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących 
stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa.

Dostępny w kolorach tapicerki: czerwonym i czarnym

 

 
szerokość 
siedziska 

wysokość 
oparcia 

głębokość 
siedziska 

szerokość

36 36 cm 46-56 cm 36-46 cm 

40 40 cm 46-56 cm 36-46 cm 

43 43 cm 46-56 cm 36-46 cm 
 

ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź, tel. 42 214 29 11, tel. kom. 501 443 880

 

 

 

TROLLI 

od refundacji NFZ dla dorosłych  
kod refundacji NFZ dla dzieci  

to kolejny projekt włoskiej firmy 
ORMESA z systemem siedzisk dla dorosłych i dzieci ze 
specjalnymi potrzebami. Został stworzony, aby 
zagwarantować rodzinom doskonały poziom mobilności 
o każdej porze dnia, nawet w trakcie podróży. 

ania sprawia, że wózek po 
złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele 

posiada wytrzymałą konstrukcję, 
oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę. 
Wózek to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących 

zności, komfortu i bezpieczeństwa. 

czerwonym i czarnym. 

Standardowe wyposażenie wózka:
– regulowany na wysokości i pod kątem zagłówek;
– regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech 
  pozycjach oparcie; 
– regulowane na głębokość siedzisko;
– regulowane na wysokość i odchylane podnóżki;
– uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym;
– stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
– obrotowe koła przednie na oponach pełnych 
   (7’’ dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8’’ 
  siedziska 43 cm); 
– koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi 
  hamulcami bębnowymi (10’’ dla rozmiaru siedziska 
  36 i 40 cm; 12’’ dla rozmiaru siedziska 43 cm).

 
 

szerokość 
całkowita 

wysokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

waga 

wózka  
z kołami 

maks. 
 waga 

dziecka 

59 cm 94 cm 107 cm 15,1 kg 90 kg 

63 cm 94 cm 107 cm 16,1 kg 90 kg 

66 cm 94 cm 107 cm 17,1 kg 90 kg 
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Standardowe wyposażenie wózka: 
regulowany na wysokości i pod kątem zagłówek; 
regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech  

ębokość siedzisko; 
regulowane na wysokość i odchylane podnóżki; 
uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym; 
stopka balansowa przy obu tylnych kołach; 
obrotowe koła przednie na oponach pełnych  
(7’’ dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8’’ dla rozmiaru  

koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi  
hamulcami bębnowymi (10’’ dla rozmiaru siedziska  
36 i 40 cm; 12’’ dla rozmiaru siedziska 43 cm). 

średnice 
kół 

przednich 

średnice 
kół tylnych 

7” - pełne 10” 

7” - pełne 10” 

8” - pełne 12” 
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AKCESORIA DO ADJUSTABLE TROLLI 

   

838 Podpory boczne,  

regulowane na wysokość 

947 Pas biodrowy z 

ustawieniem kąta 

920 Pas 4 punktowy 

   

853 Kamizelka 853 SLIM Kamizelka 834 Klin 

   

839 Przednia rączka 960 Zapiętki (para) 956 Regulowany podnóżek ( TILT) 

   

858 Koszyk 812 Blokady kierunkowe kół 

przednich 

844 Pokrowiec na podpory 

boczne 

 

 

 

891 Mocowania do transportu  

(4 punkty) 
 

 

 


