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Zbrusu nový rehabilitační kočárek DIXIE má lehký hliníkový 
rám vyrobený za použití technologie ALUX. Nový, důmyslný 
systém uchycení pomocí adaptéru „clip-A-go“ pro umístění 
sedačky v požadovaném směru zajistí flexibilitu a snadnou 
manipulaci. Velikost sedačky samotné není sice možno 
upravit, nicméně veškerý komfort zaručí plně odnímatelný 
měkce polstrovaný textilní potah v módním designu a mož-
nost polohování opěrky zad, jakož i úhlově a výškově nasta-
vitelná podnožka. Kočárek lze složit do kompaktní velikosti 
a jeho optimální šířka umožňuje projetí i užšími průjezdy 
o min. šíři 600 mm. Kočárek DIXIE je dostupný v jedné 
univerzální velikosti a hodí se nejen pro použití ve městě, 
ale díky pevným kolečkům s průměrem 200/265 mm jej 
lze užít i pro lehké outdoorové aktivity. Produkt je určen pro 
menší děti s lehkým postižením. Správné používání výrobku 
by mělo být konzultováno s rehabilitačním specialistou. Vý-
robek splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, 
technické a bezpečnostní požadavky.

Základní provedení:
• Otočná sedačka s adaptérem „clip-A-go“
• Polohovací opěrka zad 
• Úhlově a výškově nastavitelná podnožka
• Odpružený podvozek
• Zadní plná kola o průměru 265 mm
• Přední otočná kola o průměru 200 mm
• Odnímatelná hrazdička s potahem
• Výškově nastavitelná ergonomická rukojeť 
•  5ti bodový fixační pás s mezinožním popruhem a ramen-

DIXIE Plus

Objednávkový kód:

DIXIE Plus D4PWKPYYY
kód VZP 07/0135386
FLEXI sada s boční opěrkou 
kód VZP 07/0062319

Plná úhrada ZP

Reverzní uchycení sedačky

Složený kočárek

Polohování sedačky

Stříška

D4P

ními výplněmi pásů
• Abdukční klín, jednodílná opěrka hlavy
• Košík
• Barva rámu a potahu odpovídá aktuální platné nabídce

Volitelné doplňkové příslušenství:
• FLEXI sada s boční opěrkou
• Stříška
•  Pláštěnka, letní a zimní nánožník a další výbava dle aktuální 

nabídky.
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