
DYSTRYBUTOR SPECJALISTYCZNEGO 
ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

wózek terenowy dla dzieci
Joëlette Kid

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. 

1. Joëlette Kid z siedziskiem zapewnia dziecku wygodną podróż dzięki 
poduszkom z pamięcią kształtu i możliwości regulacji kąta odchylenia 
o p a rc i a .  D o s t ę p n y  j e s t  t a k ż e  re g u l o w a n y  z a g ł ó w e k  
w ramach wyposażenia dodatkowego.

Wózek oferuje dwie możliwości użytkowania - z siedziskiem i bazą do 
gorsetu ortopedycznego:

Ten terenowy wózek inwalidzki zapewnia wygodne siedzenie 
i wsparcie podczas uprawiania turystyki pieszej lub biegania 
o każdej porze roku

2. Dzięki bazie do gorsetu/siedziska ortopedycznego Joëlette Kid 
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. 

Joëlette Kid został stworzony dla dzieci poniżej 30 kg. Jest bardzo 
łatwy w obsłudze i wymaga tylko jednego przewodnika.

producent

KATALOG
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Joëlette Kid
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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WYRÓB 
MEDYCZNY



Wysokość wózka 103 cm

Długość wózka 86 cm

Szerokość 62 cm 

Waga z siedziskiem / adapterem 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

www.mywam.pl

Futerały transportowe na ramę i siedzisko 
jako opcje*

Amortyzator ATV regulowany zarówno pod 
względem napięcia wstępnego i prędkości 
odbicia
Koła aluminiowe o średnicy 16 i 12 cali 
Szprychy ze stali nierdzewnej i piasta 
szybkomocująca

Regulacja kąta odchylenia oparcia

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

Możliwość zainstalowania indywidualnego 
siedziska / gorsetu ortopedycznego

Hamulec ręczny, hydrauliczny

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta 
pochylenia

Możliwość dobrania akcesoriów 
dodatkowych poprawiających komfort 
użytkowania: parasolka, butelka 
z wieszakiem, błotnik, zagłówek jako opcje*

Najważniejsze cechy wózka Joëlette Kid

Aluminiowe wahacze

Joëlette Kid wózek terenowy dla dzieci



jednokołowy wózek terenowy 
Joëlette 

Wózek posiada dwie prowadnice - jedną z przodu (ta kontroluje 
przyczepność i nadaje kierunek) i jedną z tyłu (ta zapewnia 
równowagę).

Joëlette to jednokołowy wózek terenowy, który umożliwia osobom 
o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawności, 
udział w pieszych wycieczkach lub bieganiu z asystą co najmniej 
dwóch przewodników. Powstał z myślą o najmłodszych 
użytkownikach, a także osobach dorosłych odnajdujących radość 
w pokonywaniu własnych barier i odnajdywaniu nowych szlaków.

Zaprojektowany zarówno z myślą o rodzinnych wycieczkach, jak 
i bardziej intensywnych sportach i rekreacji, Joëlette umożliwia 
dostęp do najtrudniejszych terenów do tej pory niedostępnych dla 
klasycznego wózka inwalidzkiego. Daje to niepowtarzalną szansę 
na doświadczanie nowych wrażeń, odkrywanie niedostępnych 
miejsc i spędzanie wielu niezapomnianych godzin na świeżym 
powietrzu. Wózek Joëlette umożliwia dotarcie do terenów, które 
do tej pory pozostawały niedostępne dla klasycznego wózka 
inwalidzkiego, dzięki czemu poznawanie nowych miejsc i szlaków 
staje się jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

Po złożeniu Joëlette z łatwością mieści się w większości bagażników 
samochodowych. Po wyjęciu z torby transportowej wystarczy 
5 minut aby złożyć kompletny pojazd gotowy do użytkowania.

Istnieje możliwość zamontowania podwójnych kół (Joëlette twin) 
lub dodatkowego napędu elektrycznego (e-Joëlette) aby cieszyć 
się sprzętem dostosowanym do indywidualnych potrzeb 
użytkownika.
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Joëlette 
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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WYRÓB 
MEDYCZNY



Wysokość wózka 140 cm

Długość wózka 240 cm

Szerokość 64 cm 

Waga 27 kg

Szerokość siedziska 46 cm

Wymiary ramy po złożeniu (H x L x W) 51 x 96 x 64 cm

Najważniejsze parametry wózka Joëlette 

www.mywam.pl

Pas brzuszny

W pełni składany, kompaktowy

Pas bezpieczeństwa

Kierownice z regulacją wysokości

Możliwość dopasowania adaptacyjnego 
wspornika siedziska

Odporny na przebicie uszczelniacz  opon

Najważniejsze cechy wózka Joëlette

Regulowane podnóżki 

Prosta obsługa - montaż i demontaż przy 
użyciu jednego klucza w 5 minut

Możliwość dobrania akcesoriów 
dodatkowych poprawiających komfort 
użytkowania: parasolka, butelka z 
wieszakiem, podłokietniki, zagłówek 
i wiele innych jako opcje*

Hydrauliczny hamulec tarczowy Ø 203 
z poliwęglanową osłoną tarczy
Amortyzator hydropneumatyczny

Rama ze spawanych rur stalowych

Aluminiowe koło Ø 20”, szprychy ze stali 
nierdzewnej, piasta MTB downhill Ø 15

Ergonomiczne wyściełane siedzenie 
i pas bezpieczeństwa

Ergonomiczne ramiona do prowadzenia

Joëlette jednokołowy wózek terenowy



dwukołowy wózek terenowy 
Joëlette TWIN 

Równowaga boczna sprawia, że model ten jest bardziej stabilny 
i łatwiejszy w obsłudze. Idealnie nadaje się do biegania lub 
pieszych wycieczek po terenach pagórkowatych (ścieżki, asfalt, 
przejezdne szlaki).

Wózek Joëlette TWIN to dwukołowy wózek terenowy, który 
umożliwia wszystkim osobom o ograniczonej sprawności ruchowej 
lub niepełnosprawności, dzieciom i dorosłym, udział w pieszych 
wycieczkach lub bieganiu z pomocą co najmniej dwóch 
asystentów.

Podobnie jak jednokołową Joëlette, jest on sterowany przez dwie 
prowadnice - jedną z tyłu, (ta kontroluje równowagę), a drugą 
z przodu (ta kontroluje przyczepność i nadaje kierunek).

Po złożeniu Joëlette z łatwością mieści się w większości bagażników 
samochodowych. Po wyjęciu z torby transportowej wystarczy 
5 minut aby złożyć kompletny pojazd gotowy do użytkowania.

Wózek Joëlette TWIN  zaprojektowany został z myślą o rodzinnych 
wycieczkach rekreacyjnych, z powodzeniem może także posłużyć 
do bardziej intensywnych i wymagających wędrówek. Joëlette 
TWIN umożliwia dotarcie do terenów, które do tej pory 
pozostawały niedostępne  dla klasycznego wózka inwalidzkiego. 

Pantograf - opatentowany system korekcji trymu, umożliwia 
pokonywanie przeszkód takich jak dziury, wyboje, korzenie i lekkie 
wzniesienia. Zdejmowane trzecie koło podporowe zapewnia 
dodatkowy balans.
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Joëlette TWIN 
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WYRÓB 
MEDYCZNY

To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Wysokość wózka 120 cm

Długość wózka 240 cm

Szerokość 64 cm 

Waga 35 kg

Szerokość siedziska 46 cm

Wymiary ramy po złożeniu (H x L x W) 13 x 92 x 28,5 cm

Wymiary zestawu TWIN bez kół (H x L x W) 51 x 70 x 50 cm

Najważniejsze parametry wózka Joëlette TWIN

www.mywam.pl

Joëlette TWIN jednokołowy wózek terenowy

Amortyzator hydropneumatyczny 
zapewniający optymalny komfort

Regulowana tylna kierownica

Hamulec tarczowy Ø 203
Tylne koło wspierające dla dodatkowej 
równowagi

Łatwe przenoszenie użytkownika z wózka 
inwalidzkiego po zdjęciu jednego ramienia 

Koła aluminiowe, szprychy ze stali 
nierdzewnej, piasta MTB downhill Ø 20

Pantograf - opatentowany system korekcji 
trymu

Możliwość dobrania akcesoriów 
dodatkowych poprawiających komfort 
użytkowania: parasolka, butelka 
z praktycznym wieszakiem, podłokietniki, 
zagłówek jako opcje*

Najważniejsze cechy wózka Joëlette TWIN

Regulowane podnóżki 
Nóżki postojowe

Składanie wymaga tylko jednego narzędzia 
Rama ze spawanych rur stalowych



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów

tel +48 534 899 377
biuro@mywam.pl

NIP: 6272771861

kom.: +48 531 790 664 
 województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 798 026 502
 województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 694
 województwa:

Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813
 województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie.

kom.: +48 535 555 297
 województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 533 220 169
województwa:
 Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.

www.mywam.pl
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