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«Wózek The KSL jest częścią mnie. Nie tylko ułatwia mi prowadzenie aktywnego 

życia, ale także sprawia, że traktuję go jako część mojej osobowości. Nie traktuję 

go wyłącznie jako środka do przemieszczania się, ale jako jedno z elegantszych 

akcesoriów jakie mam.» 

Niezwykle istotne dla mnie w modelu The KSL jest jego idealne dopasowanie do 

mojej sylwetki. Jestem wysoką osobą z wysokim urazem rdzenia kręgowego 

i długimi nogami. Odpowiednio dobrany kąt siedziska sprawia, że czuję się 

wyjątkowo komfortowo i bezpiecznie. Specjalne wąskie oparcie współgra z moimi 

szczupłymi plecami i zabezpiecza właściwą sylwetkę podczas przebywania na 

wózku. Dodatkowo stabilizuje mnie i zabezpiecza przed niepożądanym bocznym 

przechylaniem się. Dzięki swojej niewielkiej wadze, wózek The KSL jest łatwy w 

obsłudze nie tylko dla jego użytkownika, ale także dla moich asystentów, którzy 

pomagają mi czasem podjechać pod wzniesienie lub wjechać na wysoki krawężnik. 

Jestem osobą publiczną – dziennikarzem i wykładowcą – która dużo podróżuje, 

przekonałam się, że wózek The KSL jest integralną częścią mojej osobowości. 

Poprzez wyjątkową elegancję i wyczucie stylu The KSL dodaje mi pewności siebie 

oraz sprawia, że czuję się pełnowartościową osobą realizującą swoje pasje i marzenia. 

Wszystkie te cechy sprawiają, że model The KSL wyróżnia się na tle konkurencji 

stanowiąc niedościgniony wzór. The KSL ułatwia moje codzienne życie, jego czysta 

elegancja i niska waga promują moją aktywność i niezależny tryb życia. 

Yasmin J. 

(na okładce)
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WYDAJNOŚĆ I INSPIRACJA

Wprowadzenie  

küschall Competition:  
Pierwszego wózka z 
minimalną Konstrukcja ramy  
(typ : monotube)

Rainer Küschall zdobył Nagrodę Designer 
Award (Nagrodę Projektanta) w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej ( MoMA ) w Nowym Jorku (USA)

Inauguracja pierwszego zakładu  
Produkcyjnego w Allschwil (Szwajcaria) 

«Producent küschall AG» przyłącza się 
do Grupy Invacare i jej 14 europejskch 
jednostek produkcyjnych i dystrybucyjnych 

Rozszerzenie serii 

küschall K-Series 
Rodzina z AirLite i «Pro» opcje tytanu i karbonu

Wprowadzenie  
küschall K-Junior

Wprowadzenie 

The KSL
Nowa generacja 

küschall Ultra-Light /  
küschall Compact

Wprowadzenie  

küschall Advance

Wprowadzenie nowego 

küschall Champion:  
Pierwszy wózek ze sztywną
ramą, która się składa!

Wprowadzenie  

küschall Champion: 
first generation

Stworzenie  

«Küschall Szwajcarii»

Wprowadzenie  

Life Concept  
wózki składane   
(küschall Compact & küschall Ultra-Light)

Wprowadzenie  

küschall K-Series 
Rodzina (K3 i K4)

Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w 
Witterswil (Szwajcaria )

Wprowadzenie 

küschall R33
Wprowadzenie  

küschall K-Nova, 
Limitowana edycja z setkami kryształów 
Svarovskiego

Nowa generacja  

küschall K-Series

küschall świętuje 35-lecie innowacji

1978

1986
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1986

1992

1995

1997

2000
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2006

2007

2009

2010

2012

2013

2015
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NASZA HISTORIA I WARTOŚCI

NASZE WARTOŚCI: WYGLĄD, SZWAJCARSKA JAKOŚĆ I PRECYZJA, OSIĄGI, 
LEKKOŚĆ I ŁATWA OBSŁUGA

«Mam nadzieję, że Twój küschall stanie się wózkiem godnym zaufania, 
niezawodnym przyjacielem.»

Rainer Küschall, założyciel Küschall AG

«Witamy w świecie marki küschall - świecie, w którym sposób życia 
użytkownika i aspiracje dotyczące komfortu  jazdy liczą się ponad wszystko. 
Każdy wózek, który dostarczamy jest wyjątkowy i zbudowany według 
indywidualnych potrzeb i wymagań jego użytkownika mając zawsze na 
uwadze, aby przejść najśmielsze oczekiwania jego właściciela.»

Pasjonat marki küschall reprezentant całej załogi firmy küschall:

Martin Steegmüller, Dyrektor Zarządzający Küschall AG

Wspaniałe wzornictwo. Naprawdę wierzymy, że to, co 

najważniejsze to nie wózek sam w sobie, ale osoba, 

która go używa! Ich elegancka i minimalistyczna 

konstrukcja ma na celu ułatwić i uatrakcyjnić jakość i 

aktywność codziennego życia! 

Szwajcarska jakość i precyzja. Wszystkie wózki marki 

küschall są produkowane w Witterswil, w  Szwajcarii, 

gdzie przechodzą wygórowane testy jakościowe i 

techniczne, a każdy nowy model dodatkowo jest ściśle 

badany zanim opóści fabrykę. Wszystkie parametry 

wózka są sprawdzane i porównywane z zadanymi 

wzorcami. My nie idziemy na kompromis: każdy wózek 

musi być doskonały zanim wyślemy go do Ciebie.

Küschall jest marką znaną z produkcji 

najnowocześniejszych, ręcznych, aktywnych wózków 

inwalidzkich oraz tworzenia pionierskich modeli, które 

łączą doskonałe właściwości jezdne z rewolucyjną 

funkcjonalnością i zachwycającą, nowoczesną estetyką. 

Od 1978 roku, dzięki założycielowi-Rainerowi Küschall, 

który  sam jest sparaliżowany (tetraplegik), firma 

Küschall opracowała kilka nowych rozwiązań, które 

poprawiły jakość życia tysięcy ludzi na całym świecie. 

Będąc częścią Grupy Invacare od 1995 roku, küschall 

stale zwraca szczególną uwagę na innowacyjność i 

wygląd swoich produktów oraz jakość i właściwości 

jezdne. W 2013 roku świętowaliśmy 35 lecie firmy, 

naszej współpracy, podczas której wzmocniliśmy nasze 

relacje z Tobą, naszymi klientami - użytkownikami 

wózków, dostawcami, terapeutami. Cieszymy się, że 

możemy dla Ciebie pracować i obiecujemy, że będziemy 

podtrzymywać te same wartości w przyszłości. Mamy 

nadzieję, że z wachlarza ośmiu aktywnych wózków obu 

typów: sztywnych i składanych wybierzesz produkt, 

który w pełni spełni Twoje potrzeby i oczekiwania. 

Więcej informacji i najnowsze wiadomości o marce 

küschall oraz jej produktach znajdziesz na stronie:  

www.kuschall.com 

Właściwości jezdne i mobilność. Naszym celem jest 

rozwój produktów, które zapewnią najlepsze możliwe 

osiągi oraz ułatwiają codzienne życie! Küschall szczyci 

się swoją innowacyjnością, stosowaniem szerokiej 

gamy dostępnych i najlepszych jakościowo materiałów, 

inteligentnych rozwiązań montażu mechanicznego - 

niezbędnych do osiągnięcia imponującej sztywności 

i wytrzymałości ramy z możliwością regulacji, aby 

zaoferować zarówno doskonałe właściwości jezdne 

oraz najbardziej efektywną i ergonomicznie właściwą 

aktywną pozycję siedzącą. 

Lekkość i łatwa obsługa. Naszym celem jest dostarczanie 

najlepszych produktów wyróżniających się niewielką 

wagą, wszechstronnością i funkcjonalnością. Nasze 

produkty są wyjątkowo wygodne w obsłudze i łatwe 

w transporcie, a dzięki niewielkim rozmiarom, zajmują 

niewiele przestrzeni.

CO OZNACZA KÜSCHALL, NASZE WARTOŚCI
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THE KSL

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w stożkową aluminiową 
ramę w kolorze „atomic violet'' w połączeniu z CPS chrom, 
standardową karbonową belkę, boczki chroniające ubranie przed 
zabrudzeniem, aluminiowy podnóżek rurowy, rączki typu mini, 
hamulce typu active, przednie koła Starec 4" i tylne koła typu 
high performance z oponami Schwalbe i polerowane ciągi ze stali 
nierdzewnej.

2.  OPARCIA: The KSL jest dostępny zarówno ze stałym oparciem 
o uprzednio ustawionym  kącie nachylenia lub ze składanym 
oparciem. Możliwość złożenia oparcia zapewnia łatwiejszy 
transport wózka podczas podróży.

3.  TAPICERKA OPARCIA: użytkownik ma do wyboru cztery różnego 
rodzaju tapicerki oparcia (standardowa, lekka, o regulowanym 
naprężeniu i aero). KSL oferuje konfigurację dopasowaną dla 
każdego.

4.  SPERSONALIZUJ SWÓJ WÓZEK: Umieść swoje nazwisko (lub 
inne hasło) na przednim kapslu widelca. Zostanie ono tam 
wygrawerowane i sprawi, że Twój wózek będzie jedyny na świecie.  

Jego elegancka i dynamiczna konstrukcja oraz wysokiej 

jakości materiały użyte do produkcji sprawiają, że model 

The KSL gwarantuje najlepsze właściwości jezdne, 

wysoką sztywność i niezwykle niską wagę - poniżej 7 kg 

(z tylnymi kołami ). Wykonany według indywidualnych 

wymagań użytkownika, The KSL oferuje wyjątkowy 

komfort i niepwtarzalne doznania z jazdy. Wózek jest 

zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania osób 

z różnymi stopniami niepełnosprawności. Swojemu 

użytkownikowi oferuje najlepszą jakość i parametry 

jezdne. W zależności od prowadzonego stylu życia, The 

KSL został zaprojektowany tak, by jeszcze bardziej go 

wyrazić, a tym samym, dostarczyć doskonałe narzędzie 

do wyrażania siebie w aktywnym życiu.

NAZWA KSL JEST POŁĄCZENIEM LITER K – KÜSCHALLOWSKIEGO SYMBOLU 
JAKOŚCI I WYJĄTKOWEGO WZRONICTWA Z LITERAMI SL – SUPER LEKKI

1. 2. 3. 4.

DANE TECHNICZNE

Kąt ramy
75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

Wysokość siedziska 
z przodu: 450 – 530 mm
z tyłu: 400 – 480 mm
w odstępach co 10 mm

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Waga calkowita 
niezaładowany
około 6.8 kg

Szerokość siedziska
340 – 440 mm
w odstępach co 20 mm

Odległość kolano pięta 
350 – 500 mm
w odstępach co 10 mm

Szerokość nawracania
920 – 1230 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 4.3 kg

Głębokość siedziska
385 – 485 mm
w odstępach co 25 mm

Środek ciężkości
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Całkowita szerokość
SW + 170 mm

Max. waga użytkownika
100 kg

Wysokość oparcia 
270 – 420 mm
w odstępach co 15 mm

Kąt oparcia
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Całkowita długość
75°: około 800 mm
90°: około 730 mm
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KÜSCHALL ADVANCE

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w kolorze „royal red”, standardową aluminiową belkę, 
karbonowe profilowane boczki, aluminiowy podnóżek rurowy,  
rączki typu mini, hamulce typu performance, przednie koła Starec 
4’’ i tylne koła high performance z oponami Schwalbe oraz czarne 
aluminiowe ciągi.

2.  KARBONOWA PŁYTA SIEDZISKA: Dzięki zastosowaniu sztywnej 
karbonowej płyty siedziska zwiększono sztywność i właściwości 
jazdne wózka Küschall Advance zachowując przy tym jego 
niewielką wagę. Unikatowe, regulowane karbonowe lamelki 
zapewniają doskonałe dopasowanie się do kształtu ciała i oferują 
wyjątkowe uczucie komfortu, dbając o prawidłowy rozkład nacisku 
ciężaru ciała.

3.  BEZSTOPNIOWA REGULACJA: Możliwość idealnego dopasowania 
ponad 7 parametrów modelu küschall Advance sprawia, że zawsze 
spełnia on indywidualne oczekiwania i wymagania swojego 
użytkownika. Specjalna konstrukcja przedniego kółka umożliwia 
bezstopniową regulację wysokości oraz kąta natarcia.

4.  RAMA: Opcjonalnie zamontowane szybkozłączki umożliwiają 
szybką i łatwą zmianę ustawienia kąta przedniej ramy! Opcja 
ta opiera się na innowacyjnym module zerowego połączenia 
ramy z siedziskiem poprzez specjalny system połączeń, który 
pozwala na łatwe usunięcie całej przedniej części ramy z modułu 
siedziska. Küschall Advance przekształca się w małe i kompaktowe 
urządzenie do transportu i dopasowuje się nawet do najmniejszych 
bagażników samochodowych.

Küschall Advance został zaprojektowany w taki 

sposób, aby można go było idealnie dostosować do 

specyficznych potrzeb każdego użytkownika, a nawet 

umożliwić szybką i łatwą wymianę przedniej części ramy, 

dzięki szybkozłączkom. Wykonana z karbonu, sztywna 

płyta siedziska zwiększa sztywność całego wózka, a 

tym samym zapewnia znakomite właściwości jazdne. 

Lekki, konfigurowalny, a przede wszystkim regulowany, 

jak żaden inny, küschall Advance jest dla użytkowników, 

którzy wymagają wyjątkowego, aktywnego wózka 

spełniającego wszystkie potrzeby mobilności dnia 

codziennego i chcą zaspokoić poczucie własnego stylu.

STWORZONY Z ZUPEŁNIE INNEGO PUNKTU WIDZENIA, POD UWAGĘ WZIĘTO 
NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĘ UŻYTKOWNIKA: SIEDZISKO

1. 2.

3. 4.

DANE TECHNICZNE

Kąt ramy
75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

Wysokość siedziska 
z przodu: 450 – 550 mm
z tyłu: 390 – 490 mm
bezstopniowa regulacja

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Waga calkowita
niezaładowany
około 8.8 kg

Szerokość siedziska
340 – 460 mm
w odstępach co 20 mm

Odległość kolano pięta 
220 – 520 mm
bezstopniowa regulacja

Szerokość nawracania
920 – 1230 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 6.2 kg

Głębokość siedziska
360 – 520 mm
w odstępach co 20 mm

Środek ciężkości
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
bezstopniowa regulacja

Całkowita szerokość
SW + 170 mm

Max. waga użytkownika
125 kg

Wysokość oparcia 
270 – 480 mm
w odstępach co 15 mm

Kąt oparcia
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Całkowita długość
75°: około 830 mm
90°: około 760 mm
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KÜSCHALL R33

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w kolorze „ivory white”, karbonową  belkę i CPS champagne, 
karbonowe boczki chroniące ubranie przed zabrudzeniem, 
regulowaną czarną tapicerkę oparcia typu aero z Velcro®, podnóżek 
rurkowy z tytanu, hamulce typu active, przednie koła  Starec 4’’, 
tylne koła high performance z oponami Schwalbe Marathon i 
tytanowe ciągi.

2.  LOW IMPACT SYSTEM: System LIS® stanowi wyjątkową technologię 
w świecie wózków. Ten zintegrowany absorber drgań zapewnia 
użytkownikowi pochłanianie niekorzystnych wstrząsów. Na 
rysunku został zaprezentowany w kombinacji z Colour-Power-Set 
w kolorze”comet red”.

3.  OPARCIE: Model küschall R33 jest dostępny zarówno ze 
standardowym oparciem z  aluminium (w kolorze czarnym) lub 
z tytanu. Kształt oparcia jest zaokrąglony, aby ułatwić dostęp do 
tylnej kieszeni oparcia. Użytkownik ma możliwość zamontowania 
jednego lub dwóch wąsów antywywrotnych podnosząc własne 
bezpieczeństwo korzystania z wózka. 

4.  KOŁA: Küschall oferuje różne rodzaje kół. Koła Starec są dostępne 
w połączeniu z opcja Colour-Power-Set (CPS). Po wybraniu koloru 
CPS jako opcji, zarówno piasty i felgi kół tylnych są także w tym 
kolorze.

Charakterystyczną cechą tego modelu jest umieszczony 

pod siedziskiem absorber drgań. Opatentowana 

technologia pochłaniania drgań w Low Impact System 

L.IS® jest unikalną  technologią, którą można znaleźć 

wyłącznie w modelu küschall R33. Jego zadaniem 

jest  pochłaniać powstałe w trakcie eksploatacji wózka 

drgania, chroniąc użytkownika i jego kręgosłup przed 

nikorzystnym wpływem wstrząsów. Model küschall 

R33 został wyposażony w technologię LIS® w celu 

podwyższenia komfortu użytkowania wózka i poprawie 

jakości życia. Model ten został uhonorowany wiloma 

międzynarodowymi nagrodami potwierdzającymi 

jego rewolucyjną tychnologię, niezrównane piękno 

konstrukcji i niezrównany komfort podróżowania.

WYJĄTKOWY MODEL ŁĄCZĄCY DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE Z 
REWOLUCYJNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ I ESTETYKĄ

1. 2. 3. 4.

DANE TECHNICZNE

Kąt ramy
75° / 90°
V-rama stożkowa

Wysokość siedziska 
z przodu: 460 – 510 mm
z tyłu: 430 – 480 mm
w odstępach co 10 mm

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Waga calkowita
niezaładowany
około 9.4 kg

Szerokość siedziska
340 – 440 mm
w odstępach co 20 mm

Odległość kolano pięta 
300 – 480 mm
w odstępach co 10 mm

Szerokość cofania
920 – 1230 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 6.8 kg

Głębokość siedziska
375 – 450 mm
w odstępach co 25 mm

Środek ciężkości
39 mm / 62 mm /  
85 mm / 108 mm /  
131 mm / 154 mm

Całkowita szerokość
SW + 170 mm

Max. waga użytkownika
100 kg

Wysokość oparcia 
270 – 465 mm
w odstępach co 15 mm

Kąt oparcia
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Całkowita długość
75°: około 830 mm
90°: około 760 mm
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KÜSCHALL K-SERIES

DANE TECHNICZNE

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w kolorze "ivory white", karbonową belkę, karbonowe 
profilowane boczki, standardową tapicerkę z regulacją naprężenia 
z systemem Velcro® w kolorze czarnym, standardowy aluminiowy 
podnóżek rurowy, hamulce typu active, przednie koła Starec 4’’ 
i tylne koła high performance z oponami Schwalbe Marathon i 
aluminiowymi szarymi ciągami.

2.  RAMA: Opcja przywiedzenia ramy dostępna jest wyłącznie w wersji 
aluminiowej, i zmniejsza przednią szerokość ramy o 40 mm. Jest to 
rozwiązanie szczególnie polecane osobom, którym zależy, aby ich 
nogi były bardziej złączone.

3.  MOCOWANIE BELKI: zaprojektowane w dwóch kolorach: 
czarnym i anodowanym srebrnym, aby podkreślić specjalną jakość 
wykonania i dbania o szczegóły. 

4. OPCJA COLOUR-POWER-SET:  dotyczy różnych części wózka i jest 
dostępna w gamie siedmiu różnych kolorów (sześć anodowanych i 
jeden chromowany).

Kąt ramy
75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

Głębokość siedziska
375 – 525 mm
w odstępach co 20 mm 

Odległość kolano pięta 
290 – 480 mm
w odstępach co 10 mm 

Wysokość oparcia 
270 – 480 mm
w odstępach co 15 mm 

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Całkowita szerokość
SW + 170 mm 

Waga calkowita
niezaładowany
około 7.9 kg

Max. waga użytkownika
120 kg 

Szerokość siedziska
340 – 480 mm
w odstępach co 20 mm 

Wysokość siedziska 
z przodu: 450 – 520 mm
z tyłu: 380 – 490 mm
w odstępach co 10 mm 

Środek ciężkości
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Kąt oparcia
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Szerokość cofania
920 – 1230 mm 

Całkowita długość
75°: około 830 mm
90°: około 760 mm 

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 5.3 kg 

Testowany wypadkowo
Wypełnia wymagania 
normy of ISO 7176-19

1. 2.

3. 4.

WYRAŹ SIEBIE W WYJĄTKOWEJ LINII, LEKKOŚCI I WYDAJNOŚCI

Küschall K-Series stanowi przełom w innowacyjnej 

konstrukcji wózka inwalidzkiego, jest odpowiedni dla 

ludzi aktywnych, którzy oczekują produktu o wysokich 

walorach estetycznych, wyjątkowej wytrzymałości i 

wydajności. Dostępny w szerokiej gamie kolorów, opcji 

i materiałów (patrz The Prestige Collection-Prestiżowa 

Kolekcja), küschall K-Series oferuje podejście "No 

Limits". Dynamiczne ramy są w stanie wytrzymać trudy 

codziennego użytkowania i sprawdzają się nawet w 

najbardziej ekstremalnych warunkach. 
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Contemporary  

                   
DESIGNS

with

 

     PRECISION
in    Titanium & Carbon



19

KÜSCHALL K-SERIES

PRESTIŻOWA KOLEKCJA

EKSKLUZYWNE MATERIAŁY DLA WYJĄTKOWO AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dokonaj optymalnego wyboru. Doświadcz 

wyjątkowych właściwości, jakie oferują wyjątkowe 

materiały. Użyte w produkcji wysokiej jakości tytan i 

karbon oferują wyjątkowe doznania z jazdy. Eleganckie, 

nowoczesne wzory połączone z wytrzymałymi, lekkimi 

materiałami są cechami specjalnej Prestiżowej Kolekcji 

będącej idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, 

którzy oczekują wyjątkowych doznań we wszystkich 

aspektach codziennego życia. 

KÜSCHALL CHAMPION

Niezależnie od tego, jaki jest Twój styl życia, küschall 

K-Series i küschall Champion oferuje Ci coś naprawdę 

wyjątkowego. Rama wózka i dodatki wykonane z 

tytanu lub karbonu zaspokoją nawet najbardziej 

wymagających użytkowników. Wszechstronny i bardzo 

łatwo dopasowujący się do szerokiego zakresu potrzeb 

osobistych, küschall K-Series jest przeznaczony dla 

osób wymagających specjalnych właściwości jezdnych.  

Ze względu na łatwość transportu i unikalny nożycowy 

mechanizm składania, küschall Champion jest idealny 

do "życia na walizkach". Jego lekka, minimalistyczna 

konstrukcja i eleganckie walory estetyczne dają 

indywidualnym jednostkom swobodę uczestnictwa w 

życiu, gdziekolwiek są.

in    Titanium & Carbon
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KÜSCHALL CHAMPION

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w kolorze „ivory white'' w połączeniu z opcją CPS artic 
blue, wyjmowane boczki chroniące ubrania przed zabrudzeniem, 
standardową tapicerkę oparcia, hamulce typu active,  koła przednie 
Starec 4", tylne koła high performance z oponami Schwalbe 
Marathon i ciągi typu The Surge.

2.  KOMPAKTOWOŚĆ: Unikalny horyzontalny mechanizm składania 
powoduje, że wózek ten zalicza się do najmniejszych możliwych 
wózków umożliwiających aktywne podróżowanie. Dzięki 
kompaktowej budowie i niewielkim rozmiarom po złożeniu 765 x 
390 x 285 mm, wózek po złożeniu oparcia, po wyjęciu tylnych kół, 
mieści się w najmniejszym samochodzie.

3.  BEZSTOPNIOWA REGULACJA: Bezstopniowa regulacja wysokości 
wózka z przodu i z tyłu, łatwa regulacja środka ciężkości - 9 różnych 
pozycji położenia siedziska oraz 5 różnych kątów nachylenia 
oparcia sprawia, że küschall Champion jest w stanie zaspokoić 
specyficzne potrzeby każdego użytkownika. Gniazda boczków 
mogą występować w opcji CPS.

4.  OPARCIE: Zawiera  standardowy mechanizm blokady oparcia, 
zabezpieczający przed  samowolnym rozłożeniem się wózka.

Küschall Champion jest wzorem dla wózków 

składanych, a jego nowa generacja podnosi standard 

na jeszcze wyższy poziom. Łączy w sobie zalety 

wózka o sztywnej konstrukcji: sztywność i łatwość 

napędzania, z wszystkimi zaletami jakie posiada wózek 

składany. Nowymi cechami tego modelu jest wysoka 

stabilność i sztywność. Użytkownicy szczególnie 

podkreślają, że küschall Champion posiada właściwości 

jezdne odpowiadające modelom wózków o sztywnej 

konstrukcji. Bezstopniowa regulacja sprawia, że küschall 

Champion można dopasować do osób o różnych 

wymaganiach i potrzebach. Unikalny horyzontalny 

system składania wózka sprawia, że model ten jest 

postrzegany jako pierwszy sztywny wózek, który się 

składa.

SZTYWNY SKŁADANY WÓZEK!

1. 2.

3. 4.

DANE TECHNICZNE

Kąt ramy
75° / 85°
prosta lub stożkowa

Odległość kolano pięta 
320 – 500 mm
bezstopniowa regulacja

Szerokość nawracania
920 – 1230 mm

Waga calkowita
niezaładowany
około 9.2 kg

Szerokość siedziska
360 – 480 mm
w odstępach co 20 mm

Wysokość oparcia 
300 – 465 mm
w odstępach co 15 mm

Całkowita szerokość
SW + 160 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 6.7 kg

Głębokość siedziska
340 – 480 mm
w odstępach co 20 mm

Kąt oparcia
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Całkowita szerokość 
folded
około 285 mm

Max. waga użytkownika
125 kg

Wysokość siedziska 
z przodu: 450 – 540 mm
z tyłu: 390 – 490 mm
bezstopniowa regulacja

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Całkowita długość
75°: około 930 mm
85°: około 850 mm
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KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

Sztywna przednia rama sprawia, że Küschall Ultra-Light  

jest bardzo solidnym wózkiem o wysokiej wytrzyma-

łość i właściwościach jezdnych porównywalnych z 

wózkami o sztywnej ramie. Dzięki systemowi składa-

nia za pomocą „jednego palca”, pozwala on osobom 

o znacznie ograniczonej sile i funkcjonalności rąk, na 

złożenie wózka bez konieczności włożenia nadmier-

nej siły. Model küschall Ultra-Light to składany aktywny 

wózek oferujący użytkownikom najwyższe wsparcie, 

przesuwając granice tego, co jest możliwe do wyko-

nania. Küschall Ultra-Light jest połączeniem specjal-

nej konstrukcji, bardzo dobrych właściwości jezdnych, 

zwrotności potwierdzonych we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych.

LEKKI I KOMPAKTOWY WÓZEK ZAPROJEKTOWANY, ABY DOPASOWAĆ SIĘ 
DO AKTYWNEGO ŻYCIA UŻYTKOWNIKA, OFERUJĄC MU JEDNOCZEŚNIE 
WYSOKIEJ KLASY MOBILNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ.

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w dwóch odcieniach "dynamite orange" (przód) i "black 
matt" (krzyżak i tylna rama), karbonowe boczki chroniące ubrania 
przed zabrudzeniem, lekkie tapicerowane oparcie, dwuczęściowe 
plastikowe podnóżki, koła przednie Starec 4 ", hamulec w piaście 
i tylne koła z oponami Schwalbe i aluminiowymi szarymi ciągami.

2.  RAMA: küschall Ultra – Light oferuje dwa rodzaje przedniej ramy: 
aktywną - 70 °  lub dynamiczną - 80 °. Obie dostępne są również w 
wersji przywiedzionej. Przywiedzenie zmniejsza przednią szerokość 
na rzecz lepszej zwrotności i lepszego podparcia nóg.

3.  OPARCIE: Küschall Ultra-Light posiada opcjonalne składane 
oparcie. Połączenie ze składaną ramą, sprawia że wygodniej się go 
obsługuje, przenosi i transportuje. Mierzy tylko 290 mm szerokości. 
Złożony küschall, Küschall Ultra-Light zajmuje niewiele przestrzeni. 

4.  HAMULCE W PIAŚCIE: zintegrowane hamulce na piastach, koło 
posiada 24 srebrne szprychy i czarne felgi, oferuje lepszą obsługę 
wózka i zmniejsza wagę. Nie ma potrzeby montażu  na ramie 
dodatkowych hamulców.

1. 2. 3. 4.

DANE TECHNICZNE

Kąt ramy
70° / 80°
prosta lub stożkowa

Odległość kolano pięta 
200 – 510 mm
w odstępach co 10 mm

Szerokość nawracania
920 – 1230 mm

Waga calkowita
niezaładowany
około 10.1 kg

Szerokość siedziska
280 – 500 mm
w odstępach co 20 mm

Wysokość oparcia 
300 – 510 mm
w odstępach co 15 mm

Całkowita szerokość
SW + 180 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 7.2 kg

Głębokość siedziska
320 – 500 mm
w odstępach co 20 mm

Kąt oparcia
82° / 86° / 90° /  
94° / 98° / 102°

Całkowita szerokość po 
złożeniu
około 290 mm

Max. waga użytkownika
130 kg

Wysokość siedziska 
z przodu: 430 – 530 mm
z tyłu: 390 – 500 mm
w odstępach co 10 mm 

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Całkowita długość
70°: około 880 mm
80°: około 830 mm

Testowany wypadkowo
Wypełnia wymagania 
normy of ISO 7176-19
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KÜSCHALL COMPACT

Küschall Compact jest „łatwym w prowadzeniu” wózkiem 

dedykowanym osobom o znacznie ograniczonej 

sile. Szeroki zakres regulacji i możliwości konfiguracji 

powodują, że küschall Compact staje się funkcjonalnym 

i niezawodnym wózkiem z możliwością przystosowania 

dla hemiplegików. Doskonałe właściwości jezdne oraz 

wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności sprawiają 

że küschall Compact jest „łatwym w użytkowaniu” 

składanym wózkiem o wyjątkowych możliwościach 

adaptacyjnych. Posiada on parę zdejmowanych 

i odchylających się do środka lub na zewnątrz 

podnóżków ułatwiających transfer z i na wózek. Po 

złożeniu ma niewielnkie, kompaktowe wymiary.

STWORZONY DLA LUDZI WYMAGAJĄCYCH WYŻSZEGO POZIOMU WSPARCIA I 
WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

DANE TECHNICZNE

LEGENDA

1.  KONFIGURACJA: Wózek wyposażony w standardową aluminiową 
ramę w kolorze "umbra glaze" w połączeniu z CPS techno - antracyt, 
karbonowe boczki chroniące ubrania przed zabrudzeniem, 
tapicerkę oparcia aero, dwuczęściowe plastikowe podnóżki, 
koła przednie Starec 4", tylne koła high performance z oponami 
Schwalbe Maraton i aluminiowe szare ciągi.

2.  RAMA TYPU ABDUKCYJNA: Dla tych, którzy potrzebują 
bardzo niskich wysokości siedziska od podłoża, jak na przykład 
użytkownicy z porażeniem połowiczym, Küschall Compact może 
być zbudowany z ramą typu abdukcyjnego (użytkownik otrzymuje 
30 mm z przodu dodatkowej przestrzeni na każdą stronie) na 
prawą, lewą lub obie strony.

3.  RAMA PODNÓŻKA: Küschall Compact może być skonfigurowany 
według indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jest 
oferowany z opcją trzech różnych kątów nachylenia podnóżka: 
90°, 80° i 70°. Podnóżki można składać zarówno do środka jak i na 
zewnątrz, mogą być również łatwo zdjęte.

4.  RĄCZKI: küschall Compact oferuje szeroki wybór rączek do 
pchania: od klasycznych stałych w wersji mini lub długiej, 
składanych, do rączek o regulowanej wyskokości (pokazane 
na zdjęciu), w zależności od indywidualnych potrzeb asystenta 
użytkownika wózka.

Kąt ramy podnóżka
70° / 80° / 90°

Głębokość siedziska
320 – 500 mm
w odstępach co 20 mm

Odległość kolano pięta 
210 – 510 mm
w odstępach co 10 mm

Wysokość oparcia 
300 – 510 mm
w odstępach co 15 mm

Szerokość nawracania
920 – 1230 mm

Całkowita szerokość
SW + 180 mm

Waga calkowita
niezaładowany
około 11 kg

Max. waga użytkownika
130 kg

Szerokość siedziska
280 – 500 mm
w odstępach co 20 mm

Wysokość siedziska 
z przodu: 380 – 530 mm
z tyłu: 380 – 500 mm
w odstępach co 10 mm

Max. bezpieczne 
nachylenie
7°

Kąt oparcia
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Całkowita długość
70°: około 940 mm
80°: około 890 mm
90°: około 840 mm

Całkowita szerokość po 
złożeniu
około 290 mm

Waga transportowa
bez kół tylnych
około 8.3 kg

Testowany wypadkowo
Wypełnia wymagania 
normy of ISO 7176-19

1. 2.

3. 4.
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TABELA PORÓWNAWCZA

Model THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES Model KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT

Opis Ekstremalnie prosty i super 
lekki

Doświadcz czegoś innego Inspirująca technologia Gama «Bez limitu» Opis Sztywny składany wózek Jedź gdziekolwiek chcesz i rób co 
chcesz

Składany. Funkcjonalny. Kompaktowy

Charakterystyka wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

Charakterystyka wózek o konstrukcji składanej wózek o konstrukcji składanej wózek o konstrukcji składanej

Max. waga 
użytkownika

100 kg 125 kg 100 kg 120 kg Max. waga 
użytkownika

125 kg 130 kg 130 kg

Waga calkowita  
(niezaładowany)

około 6.8 kg około 8.8 kg około 9.4 kg około 7.9 kg Waga calkowita  
(niezaładowany)

około 9.2 kg około 10.1 kg około 11 kg

Waga transportowa  
(bez kół tylnych)

około 4.3 kg około 6.2 kg około 6.8 kg około 5.3 kg Waga transportowa  
(bez kół tylnych)

około 6.7 kg około 7.2 kg około 8.3 kg

Całkowita długość 75°: około 800 mm
90°: około 730 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

Całkowita długość 75°: około 930 mm
85°: około 850 mm

70°: około 880 mm
80°: około 830 mm

70°: około 940 mm
80°: około 890 mm
90°: około 840 mm

Całkowita 
szerokość 

SW + 170 mm SW + 170 mm SW + 170 mm SW + 170 mm Całkowita 
szerokość 

SW + 160 mm SW + 180 mm SW + 180 mm

Całkowita 
szerokość folded

N/A N/A N/A N/A Całkowita 
szerokość folded

około  285 mm około  290 mm około  290 mm

Kąt ramy 75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

75° / 90°
V-frame

75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

Kąt ramy 75° / 85°
prosta lub stożkowa

70° / 80°
prosta lub stożkowa

70° / 80° / 90°

Szerokość siedziska 340 - 440 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 460 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 440 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

Szerokość siedziska 360 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

280 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

280 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

Głębokość siedziska 385 - 485 mm
(w odstępach co 25 mm)

360 - 520 mm 
(w odstępach co 20 mm)

375 - 450 mm 
(w odstępach co 25 mm)

375 - 525 mm 
(w odstępach co 20 mm)

Głębokość siedziska 340 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

320 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

320 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

Wysokość siedziska z przodu: 450 - 530 mm
z tyłu: 400 - 480 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 450 - 550 mm
z tyłu: 390 - 490 mm 
bezstopniowa regulacja

z przodu: 460 - 510 mm
z tyłu: 430 - 480 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 450 - 520 mm 
z tyłu: 380 - 490 mm 
(w odstępach co 10 mm)

Wysokość siedziska z przodu: 450 - 540 mm 
z tyłu: 390 - 490 mm 
(bezstopniowa regulacja)

z przodu: 430 - 530 mm 
z tyłu: 390 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 380 - 530 mm 
z tyłu: 380 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

Odległość kolano 
pięta

350 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

220 - 520 mm
bezstopniowa regulacja

300 - 480 mm
(w odstępach co 10 mm)

290 - 480 mm
(w odstępach co 10 mm)

Odległość kolano 
pięta

320 - 500 mm
(bezstopniowa regulacja)

200 - 510 mm
(w odstępach co 10 mm)

210 - 510 mm
(w odstępach co 10 mm)

Wysokość oparcia 270 - 420 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 480 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 465 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 480 mm 
(w odstępach co 15 mm)

Wysokość oparcia 300 - 465 mm 
(w odstępach co 15 mm)

300 - 510 mm
(w odstępach co 15 mm)

300 - 510 mm
(w odstępach co 15 mm)

Kąt oparcia 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° Kąt oparcia 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°

Max. bezpieczne 
nachylenie

7° 7° 7° 7° Max. bezpieczne 
nachylenie

7° 7° 7°

Szerokość cofania 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm Szerokość cofania 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - - spełnia wymagania Crash test - spełnia wymagania spełnia wymagania

Podane parametry i dane techniczne wózków bazują na wózku w konfiguracji Szerokość siedziska 400 mm i Głębokość Siedziska 400 mm w 
najlżejszej możliwej konfiguracji. Waga oraz inne parametry mogą się zmienić w zależności od konfiguracji wózka.
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Model THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES Model KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT

Opis Ekstremalnie prosty i super 
lekki

Doświadcz czegoś innego Inspirująca technologia Gama «Bez limitu» Opis Sztywny składany wózek Jedź gdziekolwiek chcesz i rób co 
chcesz

Składany. Funkcjonalny. Kompaktowy

Charakterystyka wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

wózek o sztywnej 
konstrukcji

Charakterystyka wózek o konstrukcji składanej wózek o konstrukcji składanej wózek o konstrukcji składanej

Max. waga 
użytkownika

100 kg 125 kg 100 kg 120 kg Max. waga 
użytkownika

125 kg 130 kg 130 kg

Waga calkowita  
(niezaładowany)

około 6.8 kg około 8.8 kg około 9.4 kg około 7.9 kg Waga calkowita  
(niezaładowany)

około 9.2 kg około 10.1 kg około 11 kg

Waga transportowa  
(bez kół tylnych)

około 4.3 kg około 6.2 kg około 6.8 kg około 5.3 kg Waga transportowa  
(bez kół tylnych)

około 6.7 kg około 7.2 kg około 8.3 kg

Całkowita długość 75°: około 800 mm
90°: około 730 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

75°: około 830 mm
90°: około 760 mm

Całkowita długość 75°: około 930 mm
85°: około 850 mm

70°: około 880 mm
80°: około 830 mm

70°: około 940 mm
80°: około 890 mm
90°: około 840 mm

Całkowita 
szerokość 

SW + 170 mm SW + 170 mm SW + 170 mm SW + 170 mm Całkowita 
szerokość 

SW + 160 mm SW + 180 mm SW + 180 mm

Całkowita 
szerokość folded

N/A N/A N/A N/A Całkowita 
szerokość folded

około  285 mm około  290 mm około  290 mm

Kąt ramy 75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

75° / 90°
V-frame

75° / 90°
V-stożkowa lub 
przywiedziona

Kąt ramy 75° / 85°
prosta lub stożkowa

70° / 80°
prosta lub stożkowa

70° / 80° / 90°

Szerokość siedziska 340 - 440 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 460 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 440 mm 
(w odstępach co 20 mm)

340 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

Szerokość siedziska 360 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

280 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

280 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

Głębokość siedziska 385 - 485 mm
(w odstępach co 25 mm)

360 - 520 mm 
(w odstępach co 20 mm)

375 - 450 mm 
(w odstępach co 25 mm)

375 - 525 mm 
(w odstępach co 20 mm)

Głębokość siedziska 340 - 480 mm 
(w odstępach co 20 mm)

320 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

320 - 500 mm
(w odstępach co 20 mm)

Wysokość siedziska z przodu: 450 - 530 mm
z tyłu: 400 - 480 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 450 - 550 mm
z tyłu: 390 - 490 mm 
bezstopniowa regulacja

z przodu: 460 - 510 mm
z tyłu: 430 - 480 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 450 - 520 mm 
z tyłu: 380 - 490 mm 
(w odstępach co 10 mm)

Wysokość siedziska z przodu: 450 - 540 mm 
z tyłu: 390 - 490 mm 
(bezstopniowa regulacja)

z przodu: 430 - 530 mm 
z tyłu: 390 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

z przodu: 380 - 530 mm 
z tyłu: 380 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

Odległość kolano 
pięta

350 - 500 mm 
(w odstępach co 10 mm)

220 - 520 mm
bezstopniowa regulacja

300 - 480 mm
(w odstępach co 10 mm)

290 - 480 mm
(w odstępach co 10 mm)

Odległość kolano 
pięta

320 - 500 mm
(bezstopniowa regulacja)

200 - 510 mm
(w odstępach co 10 mm)

210 - 510 mm
(w odstępach co 10 mm)

Wysokość oparcia 270 - 420 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 480 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 465 mm 
(w odstępach co 15 mm)

270 - 480 mm 
(w odstępach co 15 mm)

Wysokość oparcia 300 - 465 mm 
(w odstępach co 15 mm)

300 - 510 mm
(w odstępach co 15 mm)

300 - 510 mm
(w odstępach co 15 mm)

Kąt oparcia 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° Kąt oparcia 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102°

Max. bezpieczne 
nachylenie

7° 7° 7° 7° Max. bezpieczne 
nachylenie

7° 7° 7°

Szerokość cofania 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm Szerokość cofania 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - - spełnia wymagania Crash test - spełnia wymagania spełnia wymagania
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Colours THE KSL KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

Black mat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Glossy black ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ivory white ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Silver grey ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smokey grey ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royal blue - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royal red ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flashy yellow ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

Dynamite orange ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mercury blue ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nitro pink ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓

Atomic violet ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓

Mint green - - - - ✓ - -

Night shimmer ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

Umber glaze - - - - - - ✓

Purple fire - - ✓ ✓ - ✓ ✓

Polished frame - ✓ ✓ ✓ - - -

CPS THE KSL KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

Chrome ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Techno-anthracite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comet red ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Copper glaze ✓ - - ✓ - ✓ ✓

Champagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B-Blue ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arctic blue ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Olive ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

ChampagneTechno-
anthracite

Chrome B-Blue OliveComet red Copper glaze Arctic blue

KOLORY

Nitro pinkMercury blueDynamite orangeFlashy yellow

Royal blueSmokey greyBlack mat Glossy black Royal redSilver grey

Polished frame

Night shimmer

Ivory white

Umber glaze Purple fire

Mint greenAtomic violet
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MYKÜSCHALL
JESTEŚ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ ZESPOŁU MYKÜSCHALL:
TY MASZ POMYSŁ, MY GO ZREALIZUJEMY!

LEGENDA

1.  Spersonalizuj przednią ramę wózka: na przedniej ramie wózka 
możemy wygrawerować Twój podpis, imię i nazwisko lub kilka 
słów, które zostaną specjalnie zabezpieczone przed zniszczeniem.

2.  Czy szukasz różnych opon? W niektórych z nich, można nawet 
wybrać kolor!

3.  Dodaj odrobinę koloru do kół Spinergy LXK. Szprychy są dostępne 
w kolorze czarnym, białym, niebieskim, czerwonym, żółtym, 
pomarańczowym, różowym i zielonym - i w dowolnej kombinacji 
kolorów jaką lubisz!

4.  Chcesz mieć indywidualny kolor ramy? Jedynym ograniczeniem 
jest Twoja wyobraźnia.

Bazując na ponad 35 latach doświadczenia i innowacji, 

projekt MYküschall jest dedykowanym serwisem, który 

realizuje specjalnie „zaprojektowane i dostosowane” 

indywidualnie wózki. Od dostosowań technicznych po 

walory estetyczne możemy sprawdzić, że Twój wózek 

będzie stworzony wedle Twoich ponadstandardowych  

wymagań i potrzeb. 

Na podstawie przekazanych nam wytycznych 

dotyczących wózka, sprawimy, że wózek będzie 

spełniał wymagania dotyczące właściwej postawy 

ciała, co wpłynie na zwiększenie komfort i poprawi 

właściwości jezdne. Oferujemy szeroki wachlarz 

możliwości adaptacyjnych.

1. 2.

3. 4.

Twoja satysfakcja jest dla nas kluczowa! Mamy  

doświadczonych pracowników posiadających bogate 

doświadczenie i wiedzę. Nasz zespół współpracuje, aby 

przedstawić Ci wyjątkowe i bezpieczne rozwiązanie 

specjalnie dla Ciebie. 

WWW.MYKUSCHALL.COM



36

be YOURSELF
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be YOURSELF
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KOMPATYBILNY Z DODATKOWYMI  
ROZWIĄZANIAMI ALBER 
Wózki inwalidzkie küschall mogą być wyposażone w 

dodatkowe rozwiązaniami ułatwiające poruszanie się 

na wózku. Może być zamontowany system napędu 

firmy Alber. E-motion wspomaga ruch napędzający u 

osób do ograniczonej sile rąk bądź ich funkcjonalności. 

KOMPATYBILNY Z SYSTEMAMI OPARĆ 
STAŁYCH MATRX
Wózki inwalidzkie Küschall są kompatybilne z 

systemami oparć stałych Matrx pochodzących od 

Motion Concepts. Duża różnorodność modeli oparć 

Matrx zapewnia odpowiedni komfort i stabilizację 

użytkownikom wymagającym specjalnego wsparcia.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Twoim lokalnym dealere marki küschall lub odwiedź stronę 

www.alber.de

www.motionconcepts.com

DODATKOWE INFORMACJE
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RAINER 
KÜSCHALL

Twój lokalny dealer
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