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WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE  

 

TROLLI 

Wózek inwalidzki 

Dofinansowanie:  
P.129.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.129.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci

TROLLI to uniwersalny wózek inwalidzki transportowy zaprojektowany przez włoską firmę ORMESA z przeznaczeniem 
dla dzieci i osób dorosłych. Posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę 
to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa. Opatentowany 
system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki szerokiej 
gamie dostępnych akcesoriów z łatwością 

TROLLI występuje w dwóch modelach zależnych od środowiska w jakim ma być użytkowany:

TROLLI T30 
– regulowane na wysokość i odchylane podnóżki
– uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym
– stopka balansowa przy obu tylnych kołach
– 7’’ obrotowe koła przednie na oponach pełnych
– koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi 
  hamulcami bębnowymi (10’’ dla rozmiaru siedziska 
  36 i 40 cm; 12’’ dla rozmiaru siedziska 43 cm).

 
szerokość 
siedziska 

wysokość 
oparcia 

głębokość 
siedziska 

szerokość 

36 36 cm 46 cm 36 cm 

40 40 cm 46 cm 40 cm 

43 43 cm 46 cm 40 cm 
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d refundacji NFZ dla dorosłych (dotyczy T60) 
kod refundacji NFZ dla dzieci (dotyczy T60) 

to uniwersalny wózek inwalidzki transportowy zaprojektowany przez włoską firmę ORMESA z przeznaczeniem 
dla dzieci i osób dorosłych. Posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę 

rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa. Opatentowany 
system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki szerokiej 
gamie dostępnych akcesoriów z łatwością zaspokoi każdą potrzebę 

występuje w dwóch modelach zależnych od środowiska w jakim ma być użytkowany:

regulowane na wysokość i odchylane podnóżki 
uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym 

ołach 
7’’ obrotowe koła przednie na oponach pełnych 
koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi  

hamulcami bębnowymi (10’’ dla rozmiaru siedziska  
36 i 40 cm; 12’’ dla rozmiaru siedziska 43 cm). 

TROLLI T60 
– regulowane na wysokość i odchylane podn
– stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
– obrotowe koła przednie na oponach pełnych 
  (7’’ dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8’’ dla rozmiaru 
  siedziska 43 cm); 
– 22’’ koła tylne na oponach pełnych z hamulcami
   ręcznymi; 
– anti-tip na obie strony wraz ze stopką balansową

szerokość 
całkowita 

wysokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

waga 

wózka  
z kołami 

maks. 
 waga 

dziecka 

59 cm 94 cm 107 cm 13,1 kg 80kg 

63 cm 94 cm 107 cm 13,6 kg 90 kg 

66 cm 94 cm 107 cm 14,1 kg 110 kg 

T60 T30 

880, info@mobilex.pl 

 

to uniwersalny wózek inwalidzki transportowy zaprojektowany przez włoską firmę ORMESA z przeznaczeniem 
dla dzieci i osób dorosłych. Posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę –  

rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa. Opatentowany 
system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki szerokiej 

występuje w dwóch modelach zależnych od środowiska w jakim ma być użytkowany: 

regulowane na wysokość i odchylane podnóżki; 
stopka balansowa przy obu tylnych kołach; 
obrotowe koła przednie na oponach pełnych  

(7’’ dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8’’ dla rozmiaru    

22’’ koła tylne na oponach pełnych z hamulcami 

na obie strony wraz ze stopką balansową 

średnice 
kół 

przednich 

średnice 
kół tylnych 

T30/T60 

7” - pełne 10” / 22” 

7” - pełne 10” / 22” 

8” - pełne 12” / 22” 
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WÓZKI 
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AKCESORIA DO TROLLI 

 
 

 

947 Pas biodrowy z ustawieniem 

kąta 

920 Pas 4 punktowy 853 Kamizelka 

   

853 SLIM Kamizelka 958 Miękka stabilizacja 

miednicy 

960 Zapiętki (para) 

  

956 Regulowany podnóżek ( 

TILT) 

858 Koszyk 812 Blokady kierunkowe kół 

przednich 

 

 

951 Rączki regulowane na 

wysokość 

891 Mocowania do 

transportu (4 punkty 
 

 


