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wózek inwalidzki specjalny plażowy / terenowy 
SANDPIPER

Specjalne koła balonowe Wheeleez™ są niezwykle miękkie 
i giętkie, ułatwiając użytkowanie na plażach, leśnych szlakach, 
boiskach sportowych i innych wymagających terenach, dzięki czemu 
świat stanie się bardziej dostępny i otwarty dla każdego dziecka.

Wózek inwalidzki plażowy / terenowy Sandpiper od firmy Wheeleez 
został stworzony z myślą o płynnym przemieszczaniu się z dzieckiem 
po trawie, błocie, piasku, żwirze czy małych skałach. Wózek ten 
posiada wyjątkowe siedzisko pediatryczne odpowiednie dla dzieci 
oraz młodzieży, dzięki czemu będzie Waszym wsparciem przez wiele 
lat.

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

WYRÓB 
MEDYCZNY



SANDPIPER

Szerokość siedziska 360 mm pasująca do bioder o szerokości 350 mm

Wysokość siedziska  470 mm 

Głębokość siedziska: Oparcie siedziska do dźwigni zawiasu: 44 cm

Wysokość siedziska: Siedzisko do górnej części oparcia: 51 cm

Długość całkowita 1000 mm łącznie z podnóżkiem

Maksymalna szerokość 840 mm

Promień skrętu 75 cm

Wysokość od podłoża do górnych uchwytów 1010 mm

Waga po złożeniu 20 kg

Ładowność: 65 kg 

Przód 2x Wheeleez™ Koła 30 cm x 18 cm 

Tył: koła Wheeleez™ 42 cm x 20 cm 

Parametry wózka  SANDPIPER™
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Zadaszenie WeatherBreaker™ to oryginalna 
i uniwersalna ochrona przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi. Świetnie chroni przed 
deszczem, wiatrem i słońcem.

Stal nierdzewna 316 klasy morskiej / elektro-
polerowana
Grubość ścianki elementów metalowych - 1,6 mm 
Przednie  koła obrotowe 360 stopni
6mm szpilki z opadającym nosem zabezpieczają ramę

Belka hamulcowa

Najważniejsze cechy wózka  SANDPIPER™

Regulowany podnóżek z  ochraniaczami zawiasów

Pas biodrowy w zestawie
Niskociśnieniowe koła balonowe Wheeleez®
Regulowane napięcie siedzenia
Płótno akrylowe klasy morskiej - odporne na działania      
pleśni,  słonej wody i promieniowania UV
Klamry z mechanizmem szybkiego zwalniania ułatwiają 
zdejmowanie siedziska w celu czyszczenia
Kompatybilny ze wsparciem klatki piersiowej / tułowia / 
głowy

wózek inwalidzki specjalny plażowy / terenowy 



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.
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