
LIFE LIFE SA LIFE R LIFE R SA LIFE i

Maks. waga użytkownika: 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 140 kg

Szerokość siedziska: 36 - 50 cm 36 - 50 cm 34 -48 cm 34 - 48 cm 34 - 50 cm

Głębokość siedziska: 36 - 50 cm 36 - 50 cm 36 - 50 cm 36 - 50 cm 36 - 50 cm

Wysokość siedziska (przód): 40 - 54 cm 40 - 54 cm 39 - 50 cm 39 - 50 cm 38 - 54 cm

Wysokość siedziska (tył): 40 - 50 cm 40 - 50 cm 36 - 45 cm 36 - 45 cm 37 - 51 cm

Wysokość oparcia: 25 - 47,5 cm 25 - 47,5 cm 25 - 45 cm 25 - 45 cm 38 - 50 cm

Kąt oparcia: -12° do +12° -12° do +12° -12° do +8° -12° do +8° -5° do 25°

Środek ciężkości (COG): 2,2 - 8,2 cm 2,2 - 8,2 cm 2,2 - 8,2 cm 2,2 - 8,2 cm 1 - 5 cm

Pochylenie kół: 0° -  4° 0° -  4° 0° -  4° 0° -  4° 0° i  3°

Przedni kąt ramy: 75°; 85°; 85° z taliowaniem 2 cm 80° i 70° 75°; 85°; 85° z taliowaniem 2 cm 80° i 70° 80° i 70°

Waga wózka: od 11 kg od 11 kg od 11 kg od 11 kg od 15 kg

Kolory ramy: 30 30 30 30 30

Crash test tak tak tak tak tak

DANE TECHNICZNE
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NOWA RODZINA
WÓZKÓW LIFE 

LIFE R SA 
Sztywna rama,
odchylane podnózki

LIFE to lekkie, wytrzymałe, stylowe i ekonomiczne wózki. 

Nowe wersje sztywnej ramy oraz liczne dodatki i zmiany sprawiają, 
że dopasowanie wózka LIFE jest teraz bardzo łatwe. 

ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA.
NOWA RODZINA WÓZKÓW QUICKIE LIFE
ZAPEWNIA WIĘCEJ SWOBODY NIŻ
KIEDYKOLWIEK. 

LIFE SA 
Składana rama,
odchylane podnóżki

LIFE
Składana rama,
stały przód

LIFE R
Sztywna rama,
stały przód

Składana rama,
odchylane podnóżki

LIFE i



QUICKIE
LIFE 

LIFE DLA 
AKTYWNYCH
Masz dziś rano spotkanie biznesowe?
Przygotowujesz się na wycieczkę na łono 
natury?Niezależnie od tego, co planujesz, wózek 
LIFE jest zawsze gotowy.

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i licznym opcjom konfiguracji 
wszystkich czterech wersji ramy, wózek QUICKIE LIFE jest doskonałym 
rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny styl życia.      

Czy trzeba zatrzymywać się w tym punkcie?
Dostosuj wózek LIFE do swoich preferencji przy użyciu bogatej gamy osłon 
bocznych, podłokietników, podnóżków, kół i obręczy.
Pokarz swój styl dzięki jednemu z 29 dostępnych kolorów ramy i 
anodyzowanym elementom. 
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SKONFIGURUJ SWÓJ WÓZEK, DO WYBORU RÓŻNE WERSJE, KĄTY, 
GIĘCIA I DŁUGOŚĆ RAMY

// SIEDMIOSTOPNIOWA REGULACJA 
WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pochylenie tylnych kół w zakresie od 0º do 
4°, 4 położenia środka ciężkości (od bardzo 
dynamicznego - 8,3 cm, po bardziej 
pasywny - 2,3 cm).

// NOWOCZESNY KSZTAŁT 
PODŁOKIETNIKA Z PODUSZKĄ

Większa sztywność i świetne wzornictwo.

// OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA 
(OPCJA) 

Lekki i łatwe w regulacji. Regulacja kąta w 
zakresie 20°, od  -12° to +8° w skokach co 
4°.

// JEDNOSŁUPKOWY PODŁOKIETNIK Z 
REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Ułatwia przesiadanie się i zapewnia 
doskonałe podparcie dla ręki.

// RAMA AKTYWNA (OPCJONALNIE)

Kompaktowa rama (85°) dla bardziej 
aktywnych użytkowników. Dostępna 
również w wersji z 2-centymetrowym 
taliowaniem.

// NOWA bLOKADA 
ZAbEZPIECZAJĄCA WóZEK PO 
ZŁOżENIU

Obsługiwana jedną ręką, nie pozwala na 
samoczynne rozłożenie się wózka.

// LEKKI PODNóżEK Z PLATFORMĄ 

Lekki z regulacją kąta i głębokości.

// LEKKIE KóŁKA ANTYWYWROTNE

Podwyższona stabilność bez nadmiaru 
dodatkowej masy.
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SWING AWAY 

LIFE SA 
Składana rama,
odchylane podnóżki

LIFE 



WÓZEK O BUDOWIE 
mODUŁOWEJ 

SZTYWNY, WYTRZYMAŁY I TRWAŁY WÓZEK 
LIFE R POWSTAŁ Z MYŚLĄ O POPRAWIENIU JAKOŚCI ŻYCIA 
TERAZ I NA WIELE LAT PRZYSZŁOŚĆ...

Niezależnie od tego, co przytrafi Ci się podczas aktywn-
ego dnia, wózek LIFE R powzoli Ci być zawsze na 
właściwej drodze.

Dostępny w wersji ze stałym przodem lub odchylanymi podnóżkami, nowy wózek LIFE R ma konstrukcję 
modułową, co oznacza, że przód ramy można zmieniać, aby zwiększać głębokość siedziska lub 
modyfikować typ ramy. 

Rama ze stałym przodem występuje w wersjach z różnymi kątami gięcia (75°, 85° i 85° z taliowaniem 
ramy) oraz w czterech różnych długościach.
Rama z odchylanymi podnóżkami jest dostępna z dwoma kątami gięcia (70° i 80°), z różnymi typami 
podnóżków i w trzech długościach. 

LIFE R 
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SKONFIGURUJ SWÓJ WÓZEK, DO WYBORU RÓŻNE WERSJE, KĄTY, 
GIĘCIA I DŁUGOŚĆ RAMY

// SIEDMIOSTOPNIOWA REGULACJA 
WYSOKOŚCI SIEDZISKA 

Pochylenie tylnych kół w zakresie od  0° do 
4°, cztery położenia środka ciężkości (od 
bardzo dynamicznego 8,3 po bardziej 
pasywny 2,3 cm).

// ŁATWA I SZYbKA REGULACJA KĄTA 
WIDEŁEK

Rozszerzony zakres kątów zapewnia 
optymalne właściwości jezdne. 

// OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA 
(OPCJONALNIE)

Lekkie i łatwe w regulacji. Regulacja kąta 
w zakresie 20° , od -12° do  +8° w skokach 
co 4°. 

// JEDNOSŁUPKOWY PODŁOKIETNIK 
Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Ułatwia przesiadanie się i zapewnia 
doskonałe podparcie dla ręki.

// RAMA AKTYWNA (OPCJONALNIE)

Kompaktowa rama (85º) z 
taliowaniem 2 cm dla aktywniejszych 
użytkowników. 

// OŚ TYPU hANDbIKE

Zapewnia dodatkową stabilność, gdy 
wózek jest używany w połączeniu z 
przystawką rowerową.

// LEKKI PODNóżEK Z PLATFORMĄ

Regulacja kąta i głębokości. Dostępny w 
wersji kompozytowej lub 
aluminiowej. 

// AKTYWNE, ODChYLANE  
UChWYTY PODNóżKóW (OPCJONA-
LNIE)

Nowoczesny i aktywny wygląd. Dostępne 
w wersji 70° i 80°.
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LIFE R SA 
Sztywna rama,
odchylane podnóżki

LIFE R 



LIFE i
DOSTOSOWANY DO  
TWOICH POTRZEB
Szerokie możliwości regulacji wózka LIFE i sprawiają, że jest to idealny wybór 
dla użytkowników z postępującymi schorzeniami neurologicznymi takimi jak 
udar, ALS czy stwardnienie rozsiane. Wszechstronne funkcje dostosowawcze 
sprawiają, że LIFE i zawsze współgra ze zmieniającymi się wymaganiami 
użytkownika.

Pacjenci po udarach często dotknięci są połowicznym porażeniem. Opcja napędu i blokady kół na 
jedną rękę, bocznego stolika lub podłokietników Hemi to duże wsparcie w takich przypadkach. 
Również opcja małej wysokości siedziska stworzona jest z myślą o pacjentach napędzających 
wózek stopami.W przypadku stwardnienia rozsianego i ALS odchylane oparcie z regulacją kąta w 
połączeniu z oparciami JAY zapewniają optymalną postawę tułowia. Z możłiwością regulacji w 
małych krokach co 1 cm przedniej i tylnej wysokości siedziska kąt może być na bieżącą 
dostosowywany to zmieniających się potrzeb.
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ODPOWIEDNIE DOSTOSOWANIE  
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

LIFE I



Opcje i wyposażenie wózka LIFE i – Konfiguruj wózek wg własnych potrzeb. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem 
zamówienia.

// ŁATWA REGULACJA PRZEDNIEJ 
WYSOKOŚCI SIEDZISKA  

Pełny zakres wysokości od 38 do 54 cm, 
zaprojektowany z myślą o terapii neurologicznej. 
Idealny również do napędzania wózka 
stopami.

// WSZEChSTRONNIE REGULOWANY 
ELEMENT TYLNEJ WYS. SIEDZISKA

Za pomocą jednego elementu można 
regulować wysokość tylną siedziska, środek 
ciężkości i pochylenie kół.

// ZWIĘKSZENIE GŁĘbOKOŚCI  
SIEDZISKA

Głębokość siedziska może być dostosowa-
nia poprzeż przesunięcie rurek tylnych, a 
tapicerka może być wydłużona lub skrócona 
o 4 cm.

// OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA

To proste w regulacji oparcie zapewnia 
zmianę kąta w zakresie 30° od -5° do +25°. 
Dostępne są również oparcia stałe i odchyla-
ne.  

// STOLIK bOCZNY

Stolik boczny dla pacjentów np. po udarze. 
Można go montować po lewej lub prawej 
stronie.

// PODŁOKIETNIK hEMI

Podłokietnik zapewnia dobrą pozycję 
ramienia, zwłaszcza użytkownikom z 
połowicznym porażeniem.

// PELOTA bOCZNA 

Dla wyższej stabilności tułowia. Można 
regulować wysokość, kąt i głębokość.

// OPARCIA I PODUSZKI JAY

Wózek może być wyposażony w produkty z 
serii Jay, w celu uzyskania optymalnej 
stabilności.
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LIFE i 
DOSTOSOWANY DO 
TWOICH POTRZEB


