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wózek terenowy dla dzieci
Joëlette Kid

Wózek inwalidzki terenowy Joëlette Kid został stworzony dla dzieci 
o masie ciała poniżej 25 kg. Jest bardzo łatwy w obsłudze i wymaga 
tylko jednego przewodnika. Zapewnia komfortowe wsparcie 
podczas aktywności związanych z turystyką pieszą oraz biegami.

Wózek stworzony we współpracy z centrum ortopedycznym oferuje 
dwie możliwości użytkowania: Joëlette Kid z siedziskiem 
i Joëlette Kid z bazą do zamontowania gorsetu/siedziska 
ortopedycznego:

- Dzięki bazie do gorsetu/siedziska ortopedycznego nawet dzieci 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają możliwość 
doświadczania bliskości natury i aktywności na świeżym powietrzu. 
Jako opcja do bazy dostępny  jest  także regulowany podnóżek.

Wózek jest całkowicie składany, dzięki czemu zajmuje niewiele 
miejsca i jest łatwy do przechowywania i transportowania. Sposób 
rozkładania wózka jest intuicyjny, a samo przygotowanie go do 
jazdy zajmuje niespełna 5 minut. 

- Joëlette Kid z siedziskiem zapewnia dziecku wygodną podróż 
dzięki poduszkom z pamięcią kształtu i możliwości regulacji kąta 
odchylenia oparcia. Dostępny jest także regulowany zagłówek 
w ramach wyposażenia dodatkowego.
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Wysokość wózka 103 cm

Długość wózka 86 cm

Szerokość 62 cm 

Waga z siedziskiem / bazą 12,2 kg / 10 kg

Wymiary ramy po złożeniu (H x L x W) 53 x 74 x 29 cm

Wymiary siedziska po złożeniu (H x L x W) 11 x 49 x 37 cm

Najważniejsze parametry wózka Joëlette Kid

Najważniejsze cechy wózka Joëlette Kid

Aluminiowe wahacze

Koła aluminiowe o średnicy 16 i 12 cali 
Szprychy ze stali nierdzewnej i piasta 
szybkomocująca

Amortyzator ATV regulowany zarówno pod 
względem napięcia wstępnego i prędkości 
odbicia

Hamulec ręczny, hydrauliczny
Regulacja kąta odchylenia oparcia

Możliwość zamontowania dodatkowych 
ramion do ciągnięcia wózka w trudnym 
terenie jako opcja*

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta 
pochylenia

Możliwość dobrania akcesoriów 
dodatkowych poprawiających komfort 
użytkowania: parasolka, butelka z wieszakiem, 
błotnik, zagłówek jako opcje*
Futerały transportowe na ramę i siedzisko 
jako opcje*

Joëlette Kid wózek terenowy dla dzieci

wersja z siedziskiem lub bazą 
do gorsetu ortopedycznego
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