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Mobilność

HERDEGEN  Créateur d’Autonomie depuis 1860

Jako wyłączny dystrybutor marki HERDEGEN w Polsce przedstawiamy historię naszego partnera.

Jest to historia, która od lat odwołuje się do tych samych wiodących wartości:

rodziny, innowacji, partnerstwa i jakości...

W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. W rzeczy samej, w tamtych 
czasach modne dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym. Zatem w 1900 roku w Firmie pracowało już 
ponad 100 robotników.

W roku 1924 z końcem wojny jego syn, Paul był w stanie stworzyć pierwszą laskę dla niewidomych.

W 1936, rząd wprowadził restrykcje ograniczające możliwości posiadania lasek z powodu rosnącej fali demonstracji i powtarzających się 
przypadków używania ich przez demonstrantów przeciwko policji. W związku z tym, a także zmieniającymi się nawykami użytkowników 
HERDEGEN rozpoczął ewolucję laski spacerowej, jako pomocy dla inwalidów.

W 1957, Jean Herdegen - wnuk, zaprojektował i wyprodukował pierwszą łokciową kulę inwalidzką  we Francji. Pozostały asortyment, jak 
trójnogi, balkoniki i podpórki stopniowo wprowadzano do produkcji, aby zwiększyć ofertę pomocy do chodzenia.

W latach 1980, HERDEGEN rozoczął wielką ekspansję, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął w zakresie 
nieporównywalnym z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju firmę, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, know-
how, oraz produkcję wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych z najnowszymi standardami światowymi.  Szeroki wybór pomocy 
takich jak fotele sanitarne, zautomatyzowane łóżka szpitalne i do opieki domowej, materace, pomoce łazienkowe czy w codziennym życiu... 
wszystko to jest odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa na świecie, i związane z nim zapotrzebowanie na wyposażenie 
zarówno szpitalne jak i do użytku domowego. W międzyczasie osobnym torem rozpoczął się rozwój linii wyrobów ortopedycznych, obecnie 
znanych i na polskim rynku pod marką ATHENAX. 

Obecnie, HERDEGEN jest największym na świecie producentem kul inwalidzkich i jednym z głównych niezależnych dostawców produktów 
rehabilitacyjnych do użytku domowego w Europie. 
Dzięki zachowanej niezależności, po tych 152 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami 
dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.

Kilka światowych nowości z historii firmy:
W 1990 roku słynna miękka nasadka podwyższająca sedes CONTACT PLUS. W 2001 rewolucyjna bi-komponentowa kula inwalidzka ADVANCE, 
niezaprzeczalny dowód możliwości innowacyjnych firmy. W 2002 nowa kula inwalidzka EVOLUTION, w 2004 ulepszony model ADVANCE II , w 
2008 nowa kula inwalidzka dla dzieci TIKI oraz fotel sanitarny EVEN, w 2009 nowa linia foteli sanitarnych BEST UP a w 2012 nowe łóżko do opieki 
domowej AMPLITUDE.

Jakość jako codzienna troska:
Procesy produkcyjne w HERDEGEN podlegają ciągłemu nadzorowi służb jakościowych oraz niezależnym testom instytucji certyfikujących. 
Znakomita większość produktów spełnia wymagania europejskich lub międzynarodowych standardów (ISO, EN CE...). Identyfikacja wszystkich 
procesów oraz pojedyńczego produktu zapewnia pełen profesjonalizm oraz możliwość śledzenia każdego etapu jego powstawania.

Przewracanie kartek tego katalogu jest jak przeglądanie kartek starego domowego albumu ze zdjęciami, skłaniającego do refleksji nad 
historią firmy, pisaną codziennie, słuchając użytkowników, profesjonalnych dystrybutorów, lekarzy, sprzedawców w dużych salonach i małych 
sklepikach, gdzie wszyscy oni traktowani są jako długoterminowi partnerzy.

HERDEGEN w liczbach:

• Założona w 1860 roku
• 22000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
• Eksport do 50 krajów na całym świecie
• 185 pracowników
• 2500 dystrybutorów na świecie
• 2000 pozycji katalogowych

ASTON - jako autoryzowany dystrybutor marki HERDEGEN istnieje na polskim rynku od 1998 roku. Jako poważny i solidny partner od początku 
naszego istnienia bierzemy aktywny udział w rozwoju HERDEGEN, mając niemały wpływ na jego kierunek, charakterystykę nowych produktów, 
rozwój linii ofertowej, ewolucję istniejących pozycji asortymentu, czego przykładem może być choćby wprowadzenie do produkcji linii kul 
inwalidzkich PROGRESS - jest to model opracowany specjalnie z myślą o rynku polskim, jako odpowiedź na sugestie naszych partnerów.
Czerpiąc wzór z HERDEGEN, także i my jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym odbiorcom, dużym i małym, lekarzom a także użytkownikom 
naszych produktów za wszelkie słowa wsparcia, krytykę, radę, bo to dzięki nim możemy się rozwijać w ciągłym dążeniu do doskonałości.

Przeglądając wspólnie z Państwem ten katalog pragniemy wszystkim podziękować za długoletnie wsparcie i dobrą radę.
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ref.200000
Evolution antracyt

ref.200915
Advance fiolet

model Advance Evolution i Fun
waga kg 0,52kg 0,50kg
wysokość uchwyt do podłogi cm 76 do 101 76 do 101
średnica rękojeści cm 3,5 3,5
ilość stopni regulacji wysokości 11 co 2,5cm 11 co 2,5cm
maksymalne obciążenie kg 140 130
orientacyjny wzrost użytkownika cm 155 do 195 155 do 195
kąt podparcia 29° 28°
norma użyta przy testowaniu EN ISO 11199-1 EN ISO 11199-1

max
130kg

EVOLUTION ADVANCE
Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobór kąta i powierzchni 
podparcia łokciowego zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort 
podczas codziennego poruszania się.

ref.200002
Evolution szara

z odblaskiem

ref.200015 FUN fiolet

ref.200013 FUN ocean

ref.200016 FUN orange

ref.200017 FUN turkusFUN
wersje

kolorystyczne:

Pierwsza na świecie kula wykonana w technologii bi-materiałowej, 
korpus polipropylenowy z nałożoną w procesie technologicznym 
warstwą elastomeru, zapewnia niespotykany komfort użytkowania.

max
140kg

ref.200917
Advance turkus

ref.200916
Advance orange

ref.200913
Advance ocean

Dane techniczne
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Progress 1
ref.200700

Progress 2
ref.201700

PROGRESS TIKI

max
150kg max

100kg

Kula łokciowa z podwójną regulacją. Regulacja odległości 
pomiędzy rękojeścią a podparciem przedramienia w zakresie od 
16 do 23,5cm.
Występuje w dwóch odmianach:
• Progress 1 - z otwartym uchwytem
• Progress 2 - z uchwytem zamkniętym, uchylnym

TIKI
kula łokciowa dla dzieci i nastolatków
ref.200510 fiolet/turkus
ref.200520 granat/orange

model Progress 1 Progress 2 Tiki
waga kg 0.52 0.53 0,35
wysokość uchwyt do podłogi cm 76 do 101 76 do 101 55 do 78
średnica rękojeści cm 3,5 3,5 3,2
ilość stopni regulacji wysokości 11, co 2,5cm 11 co 2,5cm
regulacja rękojeść / przedramię 16 do 23,5cm 16 do 23,5cm 11 do 16cm
ilość stopni regulacji uchwytu 4, co 2,5cm 4, co 2,5cm 3, co 2,5cm
maksymalne obciążenie kg 150 150 100
orientacyjny wzrost użytkownika cm 155 do 215 155 do 215 115 do 155
kąt podparcia 28° 28° 20°
norma użyta przy testowaniu EN ISO 11199-1 EN ISO 11199-1 EN ISO 11199-1

Dane techniczne

ref.920100
czarna

średnica 19/40mm

ref.920101
szara

średnica 19/40mm

ref.920201
Pivoflex

średnica 19/40mm

ref.920014
szara

średnica 17/40mm

ref.920019
czarna

średnica 17/40mm

ref.920314
szara

średnica 17/35mm

ref.920314
czarna

średnica 17/35mm

Nasadki gumowe
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LASKA TRÓJNÓG
ref.220300 chrom
ref.220317 turkus
ref.221317 turkus, dla dzieci

LASKA CZWÓRNÓG
chrom ref.220400

niebieski ref.220413
niebieski, dla dzieci ref.221413

KULA PACHOWA
ref.220802 wysoka
ref.220800 standard
ref.220801 niska

LASKA BIAŁA
składana 3-częściowa
długość uchwytu 11,5cm
średnica rurki 19mm
ref.250500

LASKA BIAŁA, ZAGIĘTA
aluminium powlekane tworzywem
średnica rurki 16mm
ref.251090

LASKA BIAŁA
składana 4-częściowa
uchwyt Mailloche
średnica rurki 14mm
dostępna w 4 długościach

ref.250910 110cm
ref.250912 120cm
ref.250913 130cm
ref.250914 140cm

LASKA UCHWYT T Z TWORZYWA
drzewiec buk. 3-krotnie lakierowany

wysokość 92cm
ref.102000

LASKA ANATOMICZNA
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243603 prawa
ref.243604 lewa

LASKA ANATOMICZNA brązowa
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243603 prawa
ref.243604 lewa

LASKA ANATOMICZNA drewniana
uchwyt z tworzywa, drzewiec buk, 

3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm

ref.102023 prawa
ref.102024 lewa

LASKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
uchwyt T z tworzywa

regulacja za pomocą klipsa
zakres regulacji: 72 do 94cm

ref.250700 - aluminium
ref.250800 - brązowa
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dla najwyższego komfortu używania, 
laski serii ADVANCE wyposażone 

są w nakrętkę przeciwstukową.

Linia lasek inwalidzkich wykonanych w technologii bi-materiałowej, znanej z naszych kul 
ADVANCE, gdzie na uchwyt z tworzywa nałożono w procesie technologicznym warstwę 
komfortowego elastomeru, dzięki czemu znacząco zwiększa się komfort użytkowania produktu.
Wyposażone w regulację wysokości za pomocą przycisku, dostępne w dwóch wersjach - 
składana i standard.

ADVANCE

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE
kolor szary

ref.250811 standard
ref.250611 składana

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE

kolor zielony
ref.250817 standard
ref.250617 składana

laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE
kolor niebieski
ref.250813 standard
ref.250613 składana

dane techniczne:
waga: 0,4kg
max. obciążenie: 110kg
regulacja wysokości:
standard: 74,5 do 97,5cm
składana: 82,5 do 92,5cm

LASKI SKŁADANE

LASKA SKŁADANA z uchwytem T
brązowa
regulacja wysokości: 88 do 98cm
ref.250280

LASKA SKŁADANA z uchwytem Derby
brązowa
regulacja wysokości: 83 do 93cm
ref.250281
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uchwyt drewno kula

ref.100312
imitacja bambusa

ref.100322
uchwyt Derby

ref.100512
kość słoniowa

ref.100062
imit.bambusa

ref.100102
czarne tworzywo

ref.100022
kasztan

ref.100393
bursztyn

ref.100122
3 złote pierścienie

ref.100392
imit. rogu

ref.100513
imit. rogu

ref.100708
golf

ref.100302
uchwyt T

ref.102000
uchwyt T czarny

ref.102001
uchwyt T brąz

ref.100383
bursztyn

ref.100382
imit. rogu

ref.103510
Canard stary brąz

ref.103575
Cheval  stary brąz

ref.103530
Canard srebro

ref.103580
Cheval srebro

ref.103520
Canard chrom

ref.103570
Cheval chrom

ref.100514
bursztyn

ref.100280

ref.100721
Canard 

ref.100386
Bequillon

ref.100720
Papegai

ref.103042
Courbe stary brąz

ref.100705
Bequillon meublant

ref.103052
Courbe chrom

ref.100701
Canard

ref.103130
Crochet stary brąz

ref.121040
Mailloche

ref.103540
Levrier

ref.103120
Crochet chrom

ref.103120
Crochet srebro

ref.103595
Venus srebro

ref.100281

nasadki gumowe

ref.910000
¤   10 mm

ref.910100
¤ 12 mm

ref.910200
¤ 14 mm

ref.910300
¤ 16 mm

ref.910400
¤ 18/20 mm

ref.100402
uchwyt czerwony

ref.100432
uchwyt niebieski

ref.100422
uchwyt zielony

ref.100389
black&red

ref.100390
leopard

ref.100391
zebra

ref.100394
perła

Laski drewniane dostarczane są wraz z nasadką gumową, którą 
należy nałożyć na laskę po dopasowaniu jej wysokości do wzrostu 
użytkownika.
Stan nasadki gumowej wpływa na bezpieczeństwo użytkownika - 
trzeba pamiętać o regularnym sprawdzaniu ich stanu i wymianie, 
gdy są zużyte.

ref.917020
opaska do laski 
pleciona

ref.917019
opaska do laski 
skórzana

ref.121030
Mailloche ref.150020

z ukrytą fiolką

LASKI TRADYCYJNE LASKI OZDOBNE

uchwyt tworzywo

uchwyt zagięty

trzcina azjatycka

laski Baton, wspinaczkowe
laski specjalne
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LASKA Z SIODEŁKIEM, czwórnóg
składana, łatwa do przenoszenia, aluminiowa 
konstrukcja z siodełkiem z mocnej tkaniny 
polipropylenowej.
Obciążenie do 100 kg
ref.116801 czarna
ref.116800 zielona

TRADYCYJNA LASKA Z SIODEŁKIEM
aluminium i skóra.
Obciążenie do 120 kg
ref.110020

LASKA Z SIODEŁKIEM, trójnóg
aluminiowa, składana, bardzo lekka
kolor czarny, obciążenie do 100kg
wysokość siedziska: 53cm
ref.116001

LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane, trzy nogi stalowe ø20mm

wymiary siodełka: 41x41x41cm
wysokość do podłoża 65cm

obciążenie do 120kg
ref.115550

LASKI SPACEROWE LASKI SPACEROWE

STOJAK DO LASEK
metalowy, na kołach,

mieści 25 lasek.
ref.210000

STOJAK DO LASEK de Luxe
drewniany, masywny i stylowy

mieści 12 lasek.
ref.210100
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model 221100 dla dorosłych 221000 dla dzieci 
waga kg 1,8 1,2
wysokość użytkowa cm 80 do 90 71 do 81
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 60 47
powierzchnia zajmowana na podłodze cm 47 x 65 35 x 52
średnica rurek konstrukcyjnych mm 25 x 1,25 25 x 1,25
ilość stopni regulacji wysokości 5
norma użyta do testowania EN ISO 11199-1

STANDARD
Model stały, przestawny, aluminium anodyzowane w kolorze szaro-niebieskim, 
wysokość regulowana za pomocą przycisków. Wzmocniona konstrukcja, solidne, 
wysokiej jakości rury aluminiowe oraz pewne uchwyty gumowe.
ref.221100 dla dorosłych
ref.221000 dla dzieci

Opcjonalnie dostępne 
dwa koła z przodu.

ref.221099

BALKONIKI

max
130kg

NASADKA GUMOWA
do balkoników

ø wewnętrzna 27mm
ø zewnętrzna 42mm

ref.920619

Dane techniczne Dane techniczne

max
130kg

BALKONIKI
SKŁADANY I KROCZĄCY
Balkonik naprzemiennego chodu, aluminium anodyzowane w kolorze szaro-niebieskim, 
wysokość regulowana za pomocą przycisków. Wzmocniona konstrukcja, najwyższa stabilność 
dzięki podwójnej ramie stalowej, solidne, wysokiej jakości rury aluminiowe oraz pewne uchwyty 
gumowe czynią ten balkonik nieporównywalnym wytrzymałościowo ze wszystkimi innymi 
dostępnymi na rynku.
ref.222000 dla dorosłych
ref.222100 dla dzieci

SKŁADANY STAŁY
identyczny pod względem konstrukcyjnym jak powyższy, 
jednak przestawny, bez funkcji naprzemiennego chodu.
ref.223000 dla dorosłych
ref.223100 dla dzieci

model 222000 222100 223000 223100
waga kg 2,8 2,5 2,8 2,5
wysokość użytkowa cm 75 do 85 71 do 81 75 do 85 71 do 81
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 60 47 50 50
powierzchnia zajmowana na podłodze cm 42 x 55 35 x 55 42 x 55 35 x 55
średnica rurek konstrukcyjnych mm 25 x 1,25
ilość stopni regulacji wysokości 5
norma użyta do testowania EN ISO 11199-1
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BALKONIK PRZESTAWNY składany
Wyposażony w uproszczony mechanizm 
składania, za pomocą manetek.
ref.223860

manetka mechanizmu 
skadania

Dane techniczne

max
120kg

BALKONIKI

model 221800 223840
waga kg 1,3 2,5
wysokość użytkowa cm 77 do 85 88 do 100
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 51 51
powierzchnia zajmowana na podłodze cm 40 x 55 55 x 46
średnica rurek konstrukcyjnych mm 22 22
ilość stopni regulacji wysokości 5

BALKONIKI

BALKONIK STAŁY, PRZESTAWNY
aluminiowy,
wysokość regulowana za pomocą przycisku
ref. 221800

BALKONIK SKŁADANY Z 4 UCHWYTAMI
ułatwia przejście z pozycji siedzącej do stojącej

ref. 223840

Dane techniczne

model 222850 222860
waga kg 1,3 2,5
wysokość użytkowa cm 77 do 85 88 do 100
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 48 48
powierzchnia zajmowana na podłodze cm 42 x 52 44 x 52
średnica rurek konstrukcyjnych mm 22 22
ilość stopni regulacji wysokości 5 8

BALKONIK DO NAPRZEMIENNEGO CHODU
wielofunkcyjny
aluminiowy, wysokość regulowana za pomocą 
przycisku.
Może być używany zarówno jako balkonik kroczący, 
jak i składany a także jako stały, przestawny.
ref.222850

wystarczy tylko przestawić klips 
blokujący aby przekształcić balkonik 
ze stałego w kroczący.

max
100kg
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max
120kg

PODPÓRKI 4-KOŁOWEPODPÓRKI 2-KOŁOWE

PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z ŁAWKĄ
wyposażona w dwa anatomiczne uchwyty 
z bezpieczną regulacją wysokości. Łatwe 

składanie dzięki centralnej osi. Komfortowa, 
miękka ławka pokryta PVC.

ref.243800

PODPÓRKA DWUKOŁOWA DLA DZIECI
kolor niebieski, łatwa do składania dzięki 
centralnemu klipsowi blokującemu. Miękkie uchwyty, 
z bezpieczną regulacją wysokości.
ref.240113

PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z ŁAWKĄ
aluminiowa
Lekka (tylko 3,2kg!), wyposażona w dwa anatomiczne 
uchwyty z bezpieczną regulacją wysokości. Łatwe 
składanie dzięki centralnej osi. Komfortowa, miękka ławka 
pokryta PVC.
ref.243820

max
80kg

Dane techniczne

model 243820 243800 240113 243850
waga kg 3,2 5,2 4 6
wysokość użytkowa cm 67 do 95 67 do 95 62 do 81 86 do 97
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 65 65 52 52
powierzchnia zajmowana na podłożu cm 65 x 52 65 x 52 52 x 50 59x 59
wysokość ławki nad podłożem cm 52 52 x 58
wymiary ławki 40 x 20 40 x 20 x 16 x 38
średnica kół mm 100 140

Alustyle
PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA SKŁADANA
Bardzo lekka, aluminiowa podpórka wyposażona w zdejmowany koszyk, blat i ławkę, 
hamulec na dwa koła z blokadą postojową.
ref.243850

max
130kg
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Dane techniczne

max
136kg

PODPÓRKI 4-KOŁOWE PODPÓRKI 4-KOŁOWE

model 243875
waga kg 7,2
wysokość użytkowa cm 82 do 95
wysokość siedziska nad podłożem cm 57
wymiary siedziska cm 38 x 29
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 45
szerokość zewnętrzna cm 63
średnica kół mm 200
wymiary w pozycji złożonej cm 63 x 32 x 75

Wysokiej jakości podpórka czterokołowa. Bardzo kompaktowa konstrukcja, umożliwia transport i 
przechowywanie zajmując minimalną przestrzeń, dzięki możliwości złożenia tylnych kół i łatwego 
zdjęcia przednich. Siedzisko o regulowanej wysokości oraz wygodne oparcie.
ref.243870

zdejmowane 
obrotowe koła

torba na zakupy 
z przodu

Dane techniczne

model 243870
waga kg 7,8
wysokość użytkowa cm 84 do 92
wysokość siedziska nad podłożem cm 52 do 59
wymiary siedziska cm 38 x 29
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 45
szerokość zewnętrzna cm 60
średnica kół mm 200
wymiary w pozycji złożonej cm 75 x 63 x 32

Modelito Roll

hamulec 
parkingowy

Modelito Classic
Wysokiej jakości podpórka czterokołowa. Bardzo kompaktowa konstrukcja, umożliwia transport i 
przechowywanie zajmując niewielką przestrzeń. Miękkie siedzisko oraz wygodne oparcie.
ref.243875

odblask w 
uchwycie

ułatwione 
pokonywanie 

przeszkód

obrotowe koła 
z możliwością 

blokady kierunku
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SHOPIROLL
Nowoczesny i lekki wózek na zakupy. Solidna rama oparta na czterech kołach zapewnia bardzo 
łatwe manewrowanie. Zaprojektowany z dbałością o bezpieczeństwo użytkownika, także 
osobom mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się zapewni dodatkowe oparcie i 
pozwoli odpocząć podczas marszu - po zablokowaniu hamulca parkingowego możliwość użycia 
jako siedziska.
Wyposażone w pojemną torbę oraz dwie dodatkowe kieszenie.
wysokość uchwytu: 92 do 100cm
wysokość siedziska: 58cm, wymiary siedziska: 25x39cm
wymiary w pozycji złożonej: 93x59x41cm
waga: 8,5kg
ref.243880

Dane techniczne

max
120kg

PODPÓRKI 4-KOŁOWE

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA składana
Wyposażona w zdejmowany koszyk, blat 
i ławkę, hamulec na dwa koła z blokadą 
postojową. Aby używać ławki, wystarczy zdjąć 
blat. Solidnie wykonana z rur stalowych.
ref.243840

DELTA
podpórka trójkołowa składana

wyposażona w zdejmowany koszyk metalowy 
oraz polipropylenowy blat, dwa hamulce z 

systemem blokującym.
ref.243830

model 243840 243830
waga kg 12,3 6,7
wysokość użytkowa cm 79 do 99 80 do 90
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm 39 63
szerokość zewnętrzna cm 60 65
powierzchnia zajmowana na podłożu cm 53 x 60 65 x 60
wysokość ławki nad podłożem cm 61 x
wymiary ławki 16 x 38 x
średnica kół mm 180

konstrukcja aluminiowa
składane, miękkie podłokietniki
dwa koła skrętne i dwa z hamulcem
składany podnóżek
pas bezpieczeństwa
wysokość: 86cm, głębokość: 86cm, szerokość: 44cm
szerokość między podłokietnikami: 30cm
wysokość siedziska: 43cm, wymiary siedziska: 33x31cm
wymiary w pozycji złożonej: 45x31x73cm
waga: 7kg
maksymalne obciążenie: 100kg
pas bezpieczeństwa, torba transportowa oraz kieszeń z tyłu
ref.700002

IDEAL wózek transportowy
Wózki transportowe służą do doraźnego transferu pacjenta. Używane głównie na dworcach, lotniskach, 
itp. miejscach publicznych. Lekkie, wykonane z aluminium, składane. Masywna struktura ramy pozwala 
na obciążenie do 100kg.

pojemna torba hamulec parkingowy łatwe składanie
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