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•  velmi kompaktně složitelný buggy 

kočárek

•  úhlově nastavitelná zádová opěra

•  spojená rukojeť, ovládání jednou 

rukou

•  velká stupačka, výškově stavitelná

• nosnost do 50 kg



Základní provedení: 
• pevná hloubka sedu
• pevná výška opěry zad   
• nastavitelný úhel opěry zad
• plynule nastavitelná výška podnožky
• pás fixační pětibodový
• bezúdržbová kola 175 / 265 mm
• přední kola s aretací
• odnímatelná kolečka
• spojená rukojeť
• košík, transportní pojistka
• barvy podvozku a potahu dle aktuální nabídky

PIPER Comfort je rehabilitační buggy kočárek, určený pro transport dětí se speciálními potřebami. Plně a 
kompaktně složitelný podvozek je vyroben z odlehčených profilů z hliníkových slitin. Buggy kočárek je vybaven 
úhlově nastavitelnou  zádovou opěrou, velkými koly 175/265 mm, velkou stupačkou a  5-bodovým fixačním 
pásem. Díky těmto vlastnostem je výrobek velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro 
transport mimo město. Variabilita výrobku a možnost připevnění široké škály speciálního příslušenství, zajišťuje 
splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s 
odborným lékařem. Výrobek odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním 
požadavkům.

složený kočárek

Volitelné příslušenství: 

fixace ramen a hrdníku

nástavec stupačky 
zvyšovací 

dle aktuálního seznamu

Nánožník zimní
Flexi sada
5004429

Pás nožní poutací
5004445

Nánožník letní

Opěrka hlavy nastavitelná
5004430

Stříška Classic Pláštěnka

Klín abdukční
5004441

.... a 
mnohem více 
příslušenství!

Vložka redukční pro malé děti



Polohovací funkce

Možnosti nastavení

polohování do lehu

výškové polohování podnožky

polohování opěry
zad

výškově nastavitelná 
podnožka

přední otočné kolo

šířka sedačky (pomocí flexi sady)

při použití redukční vložky a zvyšovacího 
stupínku podnožky, lze kočárek použít 

pro děti od dvou let



  včetněrě vložky redukční/nástavce stupačky zvyšovací PIPER Comfort 
 Výška opěry zad [mm] 680 680
 Hloubka sedačky [mm] 240 290
 Šířka sedačky [mm] 230/270 230-350
 Vzdálenost sedačky-podnožka [mm] 220-225 250-375
 Náklon opěry zad 90° - 135° 90° - 135°
 Náklon sedačky 26° 26°
 Celková délka [mm] 1080 1080
 Celková šířka [mm] 590 590
 Celková výška/poloh. vodítkem [mm] 100 1000
 Brzda nožní nožní
 Celková hmotnost 14,5 kg 14,5 kg
 Nosnost 50,0 kg 50,0 kg
 Délka složeného kočárku [mm] 1020 1020
 Šířka složeného kočárku [mm] 310 310
 Výška složeného kočárku [mm] 300 300

G07

G13

G06

G12

VARIANTY POTAHŮ

Výrobce:  PATRON Bohemia a.s.  |  Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
   tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111  |  fax: +420-315-630-199
   e-mail: reha.cz@patron.eu  |  http://www.patron.eu

Objednávkové kódy: 
PIPER Comfort:  PIC34PYYY  

Kódy ZP: částečná úhrada 
PIPER Comfort:  5003239
 

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO
Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny po-
žadavky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné čin-
nosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových 
vozidelech vybavených kotevními body a vybavením.


