THE INVACARE
ACTION FAMILY

ACTION 1R
ZAPROJEKTOWANY DLA
Osób, dla których ważne jest użytkowanie
krótkoterminowe. Action 1R to opłacalny, trwały
produkt, który idealnie nadaje się do użytku w domu
opieki lub jako podstawowy wózek dla osób o
ograniczonej sprawności ruchowej.

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Perłowy Szary

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Sprawdzona jakość wykonania

»»

Odchylane podłokietniki, które można łatwo
wyjąć do celów transportowych

ACTION 2NG
ZAPROJEKTOWANY DLA
Użytkowników, którzy potrzebują wózka okazjonalnie
lub krótkotrwale. Action 2NG jest lżejszy niż Action
1R, co czyni go idealnym wyborem dla bardziej
niezależnych użytkowników. Z pewnoscią sprawdzi
się także w domach opieki.

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Czarny Antracyt

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Regulowany środek ciężkości

»»

Aluminiowa, lekka rama - ułatwia transport

ACTION 3NG
ZAPROJEKTOWANY DLA
Osób ceniących sobie niezależne, codzienne, pełne
wykorzystanie. Wózek Action 3NG jest niezwykle
konfigurowalny i można go dostosować do
zmieniających się potrzeb użytkowników. Jest idealny
dla użytkowników z nieustannie zmieniającymi się
warunkami fizycznymi.

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Czarny Antracyt
Czarny Matowy
Ciemno szary
Hypnotyzujący Fiolet
Niebieski
Elektryzujący Zielony
Matowa Czerwień
Biała Perła

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Składane oparcie; ułatwia transport i przechowywanie

»»

Rozkładane oparcie, które pozwala na zmianę pozycji za
pomocą jednego ruchu

»»

Wiodąca marka na rynku, najniższa masa całkowita 13 kg i waga
transportowa 7,5 kg

ACTION 4NG
ZAPROJEKTOWANY DLA
Użytkowników radzących sobie na co dzień
samodzielnie, żyjących aktywnie. Action 4NG cechuje
się większą stabilnością dzięki podwójnej ramie
krzyżowej i oferuje jeszcze większy zakres rozmiarów
w porównaniu do Action 3NG, posiada również model
dla użytkowników o większej wadze.

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Czarny Antracyt
Czarny Matowy
Ciemno szary
Hypnotyzujący Fiolet
Niebieski
Elektryzujący Zielony
Matowa Czerwień
Biała Perła

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Bezstopniowa, regulacja składanego oparcia, które ułatwia
przechowywanie i transport

»»

Wiodąca marka na rynku, najniższa masa całkowita 14 kg i
waga transportowa 8 kg

ACTION 5
ZAPROJEKTOWANY DLA
Samodzielnych użytkowników, którzy spędzają cały
dzień na wózku i wymagają większej wydajności.
Możliwość dostosowania wysokiej jakości
komponentów sprawia, że wózek ten łączy w sobie
innowacyjność z wydajnością.

WWW.INVACARE-EU-EXPORT.COM
DEALER INVACARE:

PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Salon medyczny (Medical Salon):
41-910 Bytom ul.Chorzowska 30c
POLAND

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Należy wybrać spośród 10
kolorów ram i 3 rodzajów
akcentów kolorystycznych . Aby
dokonać wyboru, proszę wejść
na stronę:
Invacare.eu.com/Action5

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Wyjątkowa, składana rama w kształcie litery “H” umożliwia kompaktowe
składanie

»»

Ekstremalnie niski opór toczenia pochodzący z tej samej ramy

»»

Opatentowana, bezstopniowa, regululacja kąta oparcia

ACTION 3JR
ZAPROJEKTOWANY DLA
Dzieci w wieku od dwóch lat i wzwyż. Wózek został
zbudowany tak, aby wspierać rozwój dziecka i
zmieniające się jego potrzeby, a także zapewnić
szereg opcji dopasowania, co umożliwia swobodę w
doborze bardziej spersonalizowanego wózka.

OPCJE KOLORYSTYCZNE
Biała Perła
Matowy Czarny
Matowa Czerwień
Intensywny Żółty
Błękitny
Cukierkowy Róż

TOP WŁAŚCIWOŚCI
»»

Teleskopowy krzyżak, który optymalizuje wózek do zmieniającej
się postury ciala dziecka podczas jego wzrostu

»»

Zakres opcji specjalnie zaprojektowany dla dzieci

