
netto brutto

4 400,00 zł        4 752,00 zł           

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 -

3" koła przednie -

4" koła przednie -

5" koła przednie -

6" koła przednie -

315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 485 495 505 515 -

18' tylne koło -

20' tylne koło -

22' tylne koło -

24' tylne koło -

26' tylne koło -

B82SA stałe -

B82SC stałe 954 zł  1 030 zł   

B82A stałe 154 zł  166 zł   

269 zł  291 zł   

Bi5SA 269 zł  291 zł   

Bi5SC 1 077 zł  1 163 zł   

Bi5A 354 zł  382 zł   

Bi5C 1 200 zł  1 296 zł   

Bi5 -

46

Głębokość siedziska (regulacja napięcia siedziska)

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA (w mm)

Szerokość siedziska

32 34 36 38 40 42 44

Adres dostawy

Zamawiający:

TRIGO T
Składany krzyżakowo wózek aktywny, 
podnóżki ściągane

Ceny w formularzu - detaliczne

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA( w mm)

Podłokietnik rurowy (odchylany za oparcie)   (rys.3) ( nie kompatybilny z oparciem z regulacją kąta )

PODŁOKIETNIKI

Płyta boczna prosta - aluminium - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)

Płyta boczna prosta - carbonowa - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)

Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - przymocowana na stałe do ramy (rys.2)

Płyta boczna prosta - aluminium - demontowalna (rys.4)

Płyta boczna prosta - carbon - demontowalna (rys.4)

Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - demontowalna (rys.5)

Płyta boczna wygięta (błotnik) - carbon - demontowalna (rys.6)

Płyta boczna + podparcie pod łokieć - plastikowa - demontowalna (rys.7)

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

48 50

_

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA
• Należy zmierzyć szerokość 
bioder pacjenta. 
• Do zmierzonej wartości 
należy dodać 2 - 4 cm, po to
by uzyskać  luz pomiędzy 
płytą boczną podłokietnika a 
biodrem.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
• Należy zmierzyć odległość 
od pleców do dołu 
podkolanowego . 
• Od zmierzonej wartości 
należy odjąć  od 4 do 5 cm, 
po to by uzyskać  wolne 
miejsce  pomiędzy brzegiem 
tapicerki siedziska a 
ścięgnami w dole 

DłLUGOŚĆ ŁYDKI
• Należy zmierzyć 
odległość od dołu 
podkolanowego do 
spodu stopy. 

WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW
Należy zmierzyć odległość od 
siedziska do miejsca 1 cm poniżej 
łopatki. 
UWAGA! Wysokość oparcia zależy 
od stopnia niepełnosprawności 
użytkownika. Im większa 
sprawność tułowia tym niższe 
oparcie. Im mniejsza sprawność 
tułowia tym wysokość oparcia 
wyższa.

rys. 1 rys. 2 rys.3 rys. 4 rys.6rys.5
rys.7

Trigo T line formularz zam. version : 01/10/2019

Ref.

Wyzerowanie  całego formularza.



B06 70° -

B06 80° -

B06 90° -

BA6 70° -

BA6 80° -

BA6 90° -

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

mat gładki

C4 Czerwony -

C5 Czarny -

C8 Żółty -

C29 Srebrny -

C34 Pomarańczoy melon -

C52 Platynowy -

C53 Pomarańczowy ciemny -

C55 Inox -

C56 Niebieski -

C59 Szampański -

C76 Biały -

C79 Jasny niebieski -

C85 Zielony -

C87 Pomarańczowy jasny -

C88 Złoty -

C89 Miedziany -

-

462 zł   498 zł   

-

538 zł   582 zł   

800 zł   864 zł   

-

-

-

128 zł   138 zł   

77 zł   83 zł   

Nylon - z regulacją napięcia L44 z odblaskowym motywem

Przednia część ramy

Tylna część ramy

Czarny mat

Składane & z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) Nie możliwe przy wysokości oparcia 30-34 cm. rys.23

Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy  - 90° zgięte względem ramy rys.13

Długość podnóżka ( siedzisko - płyta podnóżka) w cm

Długość łydki powinna być o co 
najmniej 20 mm mniejsza niż 
wybrana wysokość przedniej 

części siedzenia.

KOLORY(rama)

Dowolny wybrany kolor

Dowolny wybrany kolor

Stała

OPARCIE

Rama

Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy  - 80° zgięte względem ramy rys.12

Ściągane , z regulacją kąta podparcia stopy  - 70° zgięte względem ramy  rys.11

PODNÓŻKI

AirFlow - z regulacją napięcia  L44 z odblaskowym motywem

Kieszeń na oparciu

Tapicerka

Cordura® - z regulacją napięcia  L44 z odblaskowym motywem

Nylon - stałe

Z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) . Nie możliwe przy wysokości oparcia 30-34 cm. rys.22

Ściągane , krótsze 5 cm , z regulacją kąta podparcia stopy  - 70° zgięte względem ramy  rys.11

Ściągane , krótsze 5 cm , z regulacją kąta podparcia stopy  - 80° zgięte względem ramy rys.12

Ściągane , krótsze 5 cm , z regulacją kąta podparcia stopy  - 90° zgięte względem ramy rys.13

rys. 11 rys. 12
rys. 13

rys. 21 rys. 22 rys. 23
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350 zł   378 zł   

cm 30 35 40 45 50

32

40

48

56

1 300 zł   1 404 zł   

1 999 zł   2 159 zł   

25* 27* 29* 31* 33* 35 37 39 41 43 45 47 49 51

* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia

No PH - -  zł 

PH01 46 zł   50 zł   

PH02 46 zł   50 zł   

PH03 446 zł   482 zł   

PH04 446 zł   482 zł   

PH05 492 zł   532 zł   

PH06 938 zł   1 013 zł   

 kompatybilny

 tylko  z oparciem stałym

_
nie  kompatybilny

-

materiał poduszki

-

-AirFlow



bez raczek PH01 PH02 PH03

Oparcie - stała wysokość

25 cm

41 cm   

* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia

35 cm  

_  

30 cm

rodzaj rączek do pchania

Stała wysokość w cm

  _  

 Proszę zawsze sprawdzić 
zgodnie z tabelą czy wybrane 

rączki do pachania są 
kompatybilne z wybraną 

wysokością oparcia. 

PH06

_ 

25 -27,5 -30 * 30 -32,5 -35* 35 - 37,5 - 40 40 - 42,5 - 45 45 - 47,5 - 50 

PH04 PH05

_  

 

33 cm  

 

Bez rączek do pchania

wysokość

Poduszka VICAIR ANATOMIC dostępna tylko w wymiarach z tabelki -  z regulacją napięcia L44

szerokość

  _

Regulowana wysokość 
w cm

Rączki do pchania - na stałe (12cm) 

Rączki do pchania - na stałe krótsze (8cm) 

Składane rączki do pchania 

SIEDZISKO

Wysokość oparcia

Rączki do pchania

Poduszka VICAIR Liberty - dostępna od szerokości siedziska 36 cm , kompatybina tylko z wysokością oparcia 45 cm - z 
regulacją napięcia L44

 

31 cm

Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania)

Rączki do pchania regulowane na wysokość typ D (regulacja w rurce oparcia)

Nylon 

 



   

 



 _



29 cm   

27 cm    _





37 cm     _  

39 cm      

   

43 cm      

45 cm      

47 cm      

_

49 cm      

40 - 42,5 - 
45 cm

   
_

51 cm      

  
_ _

__

_

Siedzisko z regulacją napięcia

30 - 32,5 - 
35 cm



35 - 37,5 - 
40 cm

45 - 47,5 - 
50 cm

   

  

_ _

Oparcie - zmienna wysokość

25 - 27,5 - 
30 cm

  
_

 _

85 zł   91 zł   

-

Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemach z możliwością ściągania) z rączkami składanymi

LIBERTY ANATOMICL44

PH01
PH04

PH02 PH03 PH05
PH06

Trigo T line formularz zam. version : 01/10/2019

























128 zł   138 zł   

kieszonka pod siedziskiem 60 zł   65 zł   

200 zł   216 zł   

354 zł   382 zł   

B24D 231 zł   249 zł   

Liberty 333 zł   360 zł   

Liberty Profile 500 zł   540 zł   

VECTOR 02 900 zł   972 zł   

VECTOR 02 900 zł   972 zł   

ADJUSTER O2 900 zł   972 zł   

ADJUSTER O2 900 zł   972 zł   

ACTIVE O2 900 zł   972 zł   

ACTIVE O2 900 zł   972 zł   

700 zł   756 zł   

Medium 38 – 42,5 cm 700 zł   756 zł   

700 zł   756 zł   

-

rozmiar Rodzaj kół przednich zależy od wyboru wysokości siedziska

transparentne

czarne plastikowe -

srebrne aluminiowe 146 zł   158 zł   

czerwone aluminiowe 146 zł   158 zł   

niebieskie aluminiowe 146 zł   158 zł   

z carbonu 308 zł   332 zł   

LED 162 zł   174 zł   

18" 615,38 zł   665 zł   

20" -

22" -

-

192 zł   208 zł   

2 231 zł   2 409 zł   

2 385 zł   2 575 zł   

2 231 zł   2 409 zł   

2 385 zł   2 575 zł   

2 231 zł   2 409 zł   

2 385 zł   2 575 zł   

- -

223 zł   241 zł   

538 zł   582 zł   

1 231 zł   1 329 zł   

B74 500 zł   540 zł   

HEM2 1 400 zł   1 512 zł   

Off road 24" - średnica,  opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55

Poduszka VICAIR® ALLROUNDER O2

Viking 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus  - rys.53

Viking 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus  - rys.53

Design, light 26" - średnica,  szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black  - rys.53

Viking 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black - rys.53

Viking 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona:  Schwalbe Marathon Plus  - rys.53

Viking 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona:  Schwalbe Right Run black  - rys.53

26"
Design, light 26"- średnica,  szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus  - rys.53

24"

Viking 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona:Schwalbe Right Run black  - rys.53

Design, light 24"- średnica,  szprychy-radial, opona:  Schwalbe Marathon Plus - rys.52

Design, light 24"- średnica,  szprychy-radial, opona:  Schwalbe Right Run black - rys.52

Hamulce dla osoby towarzszącej - koła bębnowe z oponą 24x1 3/8 - rys.56

Poduszka z pianki  5 cm 

Cordura®

Poduszka z pianki  5 cm +pianka VISCO pierwsza warstwa

Standard, 18" - średnica, opona: Schwalbe Marathon Racer  rys.51

Design, light 20"- średnica,  szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black - rys.52

Design, light 22" - średnica,  szprychy-radial, opona:  Schwalbe Right Run black - rys.52

Tylne koła

Koła przednie

Poduszka VICAIR® LIBERTY - dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm

Poduszka VICAIR® LIBERTY PROFILE - dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm

Szeroka powierzchnia natarcia

Poduszka VICAIR® VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem

Szeroka powierzchnia natarcia

Szeroka powierzchnia natarcia

Szeroka powierzchnia natarcia

Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 10cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą

Szeroka powierzchnia natarcia

Wąska powierzchnia natarcia

rys.43

rys.44

Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 9 cm - dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm 

ALLROUNDER O2

small    < 38 cm

Large    43 – 48 cm

3"

6 ”niemożliwe w połączeniu 
z ramą 80 ° & 90°

Siedzisko z regulacją napięcia

Wąska powierzchnia natarcia

Poduszka VICAIR® VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem

5"

Poduszka 6cm dzielona

Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 6cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą

Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 6cm - dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm

6"4"

KOŁA

Standard, 24 x 1 3/8 - krypton

Koła z obręczą po jednej stronie dla osób z hemiplegią -  z oponą 24x1 3/8 - rys.57

rys.40

rys.41

rys.42

rys.42

rys.42

Liberty Liberty Profile Vector O2 Adjuster O2 Active O2 AllRounder O2

rys. 44rys. 42rys. 41 rys. 43
rys. 40

Trigo T line formularz zam. version : 01/10/2019

-

- -

-

-

-



-

-

-

-

-

-

152 zł   164 zł   

100 zł   108 zł   

B31 85 zł   91 zł   

B31 85 zł   91 zł   

B78 177 zł   191 zł   

B86 354 zł   382 zł   

B90 85 zł   91 zł   

B33   220 zł 238 zł   

1 600 zł   1 728 zł   

88 zł   95 zł   

B85 285 zł   307 zł   

B85 492 zł   532 zł   

B85 492 zł   532 zł   

B85 492 zł   532 zł   

B85 492 zł   532 zł   

L04 L 725 zł   783 zł   

L04S L 725 zł   783 zł   

U76 Neo 110,00 zł   119 zł   

U75 Neo 120,00 zł   130 zł   

U01 Neo 220,00 zł   238 zł   

U73 Neo 240,00 zł   259 zł   

U74 Neo 180,00 zł   194 zł   

U79 Neo 150,00 zł   162 zł   

U80 Neo 130,00 zł   140 zł   

Osłona neoprenowa przedniej części ramy rys. 76

Osłona szprych M5 rys.85

Koła Off road 24" - średnica,  opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55 ( dodatkowy zestwa kół)

Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików (para)

Osłona szprych bezbarwna rys.84

Kłłka transportowe  - rys.73    ( wykluczają opcję B78)

Szeroki pas stabilizujące tułów rys. 83

Pas odwodzący rys.79

TUŁÓW

Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów rys. 82

Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem rys. 80

Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy rys.77

Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy rys.78

Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka rys. 81

Osłona szprych M6 rys.86

Osłona szprych M7 rys.87

Pelota - lewa mała rys.75    ( nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)

Osłona szprych M8 rys.88

Pelota - lewa rys.75    ( nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)

MIEDNICA

Camber (możliwość zmiany przez użytkownika w trakcie używania wózka) wyklucza opcje B74 i system HEM2

Barierka stabilizacyjna  - rys.74   ( tylko z oparciem stałym  stałym nie składanym)

0°

2°

4°

Sport  rys.63

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~

Typu - Pull  (żeby zahamować należy pociągnąć do tyłu) rys.61

Hamulce

Kółko przeciw-wywrotne - prawe  - rys.72     ( wykluczają opcję B86)

OPCJE

6°    możliwy tylko z hamulcem sportowym

Typu - Push  (żeby zahamować należy pchnąć do przodu) rys.62

Uchwyt na kule - prawy  - rys.71

Uchwyt na kule - lewy  - rys.71

Wydłużony uchwyt rys. 64

rys. 51
rys. 52

Schwalbe Marathon Racer Schwalbe Right Run black

Schwalbe Marathon Plus Schwalbe Land Cruiser

rys. 55
rys. 53

rys.61 rys.62 rys.63

rys. 56

rys. 57

rys.64

Trigo T line formularz zam. version : 01/10/2019

-

-

-

-

-

-

L04 R    725 zł    783 zł

L04S R    725 zł    783 złPelota - prawa mała rys.75    ( nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)

Pelota - prawa 75    ( nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym)



UWAGI!

rys. 71 rys. 72 rys. 73 rys. 74
rys. 75 rys. 76

rys. 77 rys. 78 rys. 79 rys. 80 rys. 81 rys. 82 rys. 83

rys. 84 rys. 85 rys. 86 rys. 87 rys. 88

Trigo T line formularz zam. version : 01/10/2019

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska

Wyzerowanie  całego formularza.
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