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

DYSTRYBUTOR SPECJALISTYCZNEGO 
ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

wózek terenowy

Hippocampe został zbudowany z wysokiej jakości aluminium, 
co znacznie wpłynęło na niewielką wagę wózka przy jednoczesnym 
zachowaniu dużej wytrzymałości na obciążenia. Ramy  Hippocampe
pokryto specjalną pianką EVA, dzięki czemu użytkownik nie jest 
narażony na oparzenia w przypadku nagrzania się ram pojazdu 
podczas mocnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury.

Wózek posiada system szybkiego demontażu kół oraz (w wybranych 
modelach) możliwość złożenia oparcia. Prosta budowa sprawia, że 
można go szybko rozłożyć i przewieźć wieloma środkami transportu. 
Siedzisko oraz podłokietniki wózka zbudowane są z wodoodpornego, 
niepalnego materiału.

Średnia waga  to 20 kg. Dostępne są 4 rozmiary wózka Hippocampe
(w zależności od długości ramy): S,M,L,XL. Szerokość siedziska 
w każdym rozmiarze wynosi 40 cm. Wózek może być wyposażony 
w szerszą tylną oś w celu uzyskania przestrzeni pomiędzy kołami równej 
53 cm. Wózek jest dopuszczony do 130 kg maksymalnej wagi  
użytkownika. 

Hippocampe  to wózek terenowy umożliwiający osobom 
z dysfunkcją ruchową aktywny wypoczynek nawet w najbardziej 
wymagającym terenie. Wózek doskonale spisuje się zarówno podczas 
wędrówek po kamienistych drogach, leśnych ścieżkach jak również na 
spacerach po plaży.

producent

www.mywam.pl

WYRÓB 
MEDYCZNY

DOSTĘPNE ROZMIARY:

S:    

M:   

L:    

XL:  

do 140 cm 

od 140 do 165 cm 

od 165 do 185 cm 

powyżej 185 cm 

rozmiar wzrost



wózek terenowy

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

NIP: 6272771861

KONTAKT W REGIONACH

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.

zestaw narciarski koła balonowe koła biegowe hamulce ręczne i wiele innych....

www.mywam.pl


