
Nowa seria wózków aktywnych.
Super lekkie  i wszechstronne.



TRIGO S
Doskonały i wszechstronny wózek dla osób 
funkcjonujących na co dzień w sposób aktywny. 

Doskonały stosunek możliwości adaptacyjnych do wagi 
wózka. Wózek daje ogromne możliwości dopasowania 
indywidualnego do użytkownika i wszystko przy 
stosunkowo niskiej wadze.

Wykonany z rury aluminiowej o przekroju trójkątnym 
wzmacnia konstrukcję i uodparnia na uszkodzenia 
mechaniczne jakie mogą powstać podczas uderzenia. 

To bardziej sportowy charakter. 
Podnóżki są zintegrowane z ramą, 
a wybór ramy z 80° kątem zgięcia 
kolan jeszcze bardziej stwarza 
uczucie , że jedzie się na wózku o 
sportowym zacięciu.



TRIGO T
Wyposażony  w  podnóżki 
demontowalne.  Wybór kąta zgięcia 
podnóżka 70°,80°, 90°, pozwoli 
dobrać najodpowiedniejszy model 
do stylu i oczekiwań konkretnej 
osoby.

Kompaktowe wymiary po złożeniu oraz niska waga wózka . 
W wersji podstawowej przy szerokości siedziska 40 cm 
wózek waży z kołami 11,4 kg , po wypięciu kół to tylko 8,4 
kg. To bardzo dobry rezultat i czyni go absolutnym liderem 
w kategorii wózków aktywnych składanych. 

Bogata gama kolorystyczna nowych trwałych lakierów oraz 
anodyzowane elementy zaspokoją gust nawet 
wymagających użytkowników i zapewnią doskonałą 
prezencję.

..... i wiele innych.



Unikalny adapter kół tylnego umożliwia w szerokim zakresie 
regulację środka ciężkości od pasywnego do aktywnego i 

wysokości siedziska od ziemi. 

Interesująca jest funkcja 
regulacji pochylenia kół od 0° do 
6° i to już w standardowym 
wyposażeniu.



Trwała i wytrzymała rama , bogate 
wyposażenie opcjonalne , 
olbrzymi zakres szerokości i 
głębokości siedziska , różne profile 
ramy sprawiają , że wózek można 
skroić pod indywidualne 
wymaganie niemalże każdego 
użytkownika. 

... Skonfigur swój wózek z wielu dostępnych opcji.



Maks. waga użytkownika ................................130 kg 
Szerokość siedziska...........................od 30 do 50 cm
Głębokość siedziska
Wysokość siedziska z przodu
Wysokość siedziska z tyłu
Wysokość oparcia
Pochylenie kół ..........................................od 0° do 6°
Całkowita szerokość...........................od 45 do 65 cm
Całkowita długość wersji S.................

Całkowita wysokość  
Kółka przednie...............................................3'/4'/5'/6'
Koła tylne
Waga wózka..........od 9,8 kg ( najmniejsza szerokość)

...........................od 32 do 50 cm
.............od 38 do 51 cm

............od 31,5 do 51,5 cm
...............................od 25 do 51 cm

Całkowita długość wersji T.................
.......................od 63 do 102,5 cm

..........................................18'/20'/22'/24'/26'
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