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Firma Küschall jest bardzo dobrze znana z najnowocześniejszej 
technicznie produkcji wózków aktywnych oraz tworzenia stylizowanych 
modeli, które łączą wyjątkowe właściwości jezdne z rewolucyjną 
funkcjonalnością i imponującą, nowoczesną estetyką.
Od 1978 roku i dzięki założycielowi, rainerowi Küschalowi, który sam 
jest tetraplegikiem, firma Küschall opracowała kilkanaście nowych 
rozwiązań, które poprawiły jakość życia tysięcy ludzi. Mając do wyboru 
siedem rodzajów wózków aktywnych, zarówno składanych jak i na 
sztywnej ramie, mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo model, który 
spełni wasze potrzeby i oczekiwania.
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the KSL
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Dane technicZne

Po ProStU nieZwYKŁY i SUPerLeKKi

Szerokość siedziska:
340 – 420 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 450 – 510 mm 
tył: 400 – 480 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
270– 390 mm
co 15 mm

Kąt oparcia:
74°/78°/82°/86°/90°

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 170 mm

Max. waga 
użytkownika:
100 kg

tworząc nazwę wózka The KSL, firma küschall odwołała się do swoich korzeni – łącząc 
literę K, symbol jakości i wzornictwa küschall z literami „Sl” oznaczającymi Superlekki.
z ekskluzywnym i dynamicznym designem, a także wysokiej jakości materiałami, wózek 
The KSL zapewnia nie tylko najlepsze właściwości jezdne i dużą stabilność, ale także 
lekkość, ważąc poniżej 7 kg w standardowej konfiguracji. Możliwość adaptacji i sztywna 
rama wózka The KSL pozwalają użytkownikowi na wyjątkową sprawność i charakterystykę 
jezdną.
wózek The KSL został zaprojektowany, aby dostosować się do różnych osobowości, 
dążących do osiągnięcia jak najlepszej jakości i właściwości. Ma to na celu ciągłe 
doskonalenie, bez względu na prowadzony styl życia oraz zapewnienie Państwu idealnego 
„narzędzia” do wyrażenia siebie w aktywnym życiu.

długość podudzi:
400 - 480 mm  
co 10 mm

głębokość siedziska:
385 – 485 mm 
co 25 mm

długość całkowita:
75°: ok. 800 mm
90°: ok. 730 mm

waga całkowita:  
bez obciążenia:
ok. 6.7 kg 

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
ok. 4.5 kg 

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

wózek The KSL jest także dostępny ze składanym 
oparciem (opcja).
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KÜSchaLL r33
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Dane technicZne

inSPirowanY technoLoGiĄ

Szerokość siedziska:
340 – 440 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 460 – 510 mm 
tył: 430 – 480 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
270– 465 mm
co 15 mm

Kąt oparcia:
74°/78°/82°/86°/90°

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 170 mm

Max. waga 
użytkownika:
100 kg

wózek küschall R33 jest modelem o wspaniałym wzornictwie, łączącym wyjątkowe 
właściwości jezdne z rewolucyjną funkcjonalnością i estetyką. główna cecha tego 
modelu jest umiejscowiona pod siedziskiem. System amortyzacji wstrząsów l.i.S.® (low 
impact System) jest unikalną technologią zastosowaną jedynie w wózku küschall R33. 
zastosowana tam funkcja redukcji wstrząsów pomaga w komfortowej jeździe amortyzując 
nierówności terenu, bez względu na to gdzie jesteś. będąc własnym wynalazkiem firmy 
küschall, technologia ta została zastosowana w wózku küschall R33, aby zwiększyć 
jakość życia użytkowników.
wózek küschall R33 był wielokrotnie uhonorowany nagrodami za swój rewolucyjny 
projekt i niezrównany komfort.

długość podudzi:
390 - 480 mm  
co 10 mm

głębokość siedziska:
375 – 475 mm 
co 25 mm

długość całkowita:
75°: ok. 830 mm 
90°: ok. 760 mm

waga całkowita:  
bez obciążenia:
ok. 9.1 kg 

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
ok. 6.8 kg 

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

Prezentowany wózek jest limitowaną wersją dla 
mężczyzn. Küschall R33 jest także dostępny w 
wersji dla kobiet oraz w standardowych kolorach 
küschall. zobacz dostępne kolory na str. 20.
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KÜSchaLL aDvance
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Dane technicZne

DoświaDcZ cZeGoś inneGo

Szerokość siedziska:
340 – 460 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 450 – 550 mm
tył: 370 – 490 mm
reg. bezstopniowa

wysokość oparcia:
270 – 480 mm
co 15 mm

Kąt oparcia:
78°/82°/86°/90°/94°

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 170 mm

Max. waga 
użytkownika:
125 kg

Küschall Advance® zaprojektowano całkiem inaczej w porównaniu do typowego 
sposobu tworzenia nowych wózków, uwzględnia on mianowicie najważniejszą potrzebę 
użytkowników – siedzisko. wykonana z włókna węglowego, stała płyta siedziska zwiększa 
sztywność całego wózka, dając tym samym wyjątkowe właściwości jezdne.
regulowany w nie mniej niż siedmiu punktach, küschall Advance® został zaprojektowany, 
by dopasować się do specyficznych potrzeb każdego użytkownika.
a dlaczego wózek nie miałby dopasować się do Państwa nastroju czy ubrania w danym 
dniu. Opcja szybkozłączki ramy przedniej daje możliwość zmiany koloru ramy, zapewnia 
także łatwy transport wózka.
lekki, z możliwością konfiguracji, a przede wszystkim regulowany jak żaden inny wózek, 
küschall Advance® jest dla użytkownika, który potrzebuje czegoś, co dokładnie spełni 
jego potrzeby codziennej mobilności oraz stylu.

długość podudzi:
220 – 520 mm
reg. bezstopniowa

głębokość siedziska:
360 – 520  mm
co 20 mm

długość całkowita:
75°: ok. 830 mm
90°: ok. 760 mm

waga całkowita:  
bez obciążenia:
ok. 7.5 kg 

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
ok. 5.3 kg 

Środek ciężkości:
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/  
125 mm/ 140 mm
reg. bezstopniowa

Łatwy w transporcie dzięki możliwości zdjęcia  /  
zmiany jednej ramy na drugą z opcją „ramy na 
szybkozłączce”. dopasuj wózek do swojego 
nastroju. Możliwy zakup kompletnej ramy 
przedniej. 
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KÜSchaLL K-SerieS
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Dane technicZne

Szerokość siedziska:
340 – 480 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
       przód: 450 – 520 mm 

              przód: 480 – 520 mm 

tył: 380 – 490 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
270– 480 mm
co 15 mm

Kąt oparcia:
74°/78°/82°/
86°/90°

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 170 mm

Max. waga 
użytkownika:
120 kg

Küschall K-Series reprezentuje przełom w innowacyjnym projektowaniu wózka, 
odpowiedni dla bardzo aktywnych użytkowników, którzy wymagają estetycznego 
wyglądu wraz z wyjątkową siłą i wydajnością. dostępny w wykonaniu z materiałów 
takich jak aluminium, tytan, włókno węglowe, Küschall K-Series może poszczycić się 
podejściem „no limits”, oferując dynamiczne ramy, które wytrzymują trudy codziennego 
użytkowania, odpowiednie nawet dla najbardziej ekstremalnych użytkowników.
wszechstronny, z możliwością wielu konfiguracji, by dostosować się do szerokiego 
zakresu indywidualnych wymagań, Küschall K-Series jest wózkiem dla każdego, w 
każdym wieku, kto życzy sobie wygodnej mobilności połączonej z imponującą stylistyką.

długość podudzi:
290 - 480 mm  
co 10 mm

głębokość siedziska:
        375 – 525 mm

                375 – 450 mm 
co 25 mm

ai
ti c

długość całkowita:
75°: ok. 830 mm 
90°: ok. 760 mm *

waga całkowita:  
bez obciążenia:
               ok. 7.7 kg 

       ok. 7.5 kg 

= küschall K-Series Aluminium = küschall K-Series Titanium  = küschall K-Series Carbon     * nie dla wersji carbonai ti c

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

crash test
approved

ai
ti c

ai ti
c

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
               ok. 5.4 kg 

       ok. 5.2 kg 
ai ti
c

PoDeJście „no LiMitS” Z oSoBowościĄ w SercU 
ProJeKtU

wózek Küschall K-Series przeszedł testy 
wytrzymałościowe (crash test) i może być 
stosowany jako siedzisko w pojazdach (zasady i 
instrukcje w podręczniku użytkownika).
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KÜSchaLL chaMPion
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Dane technicZne

ŻYcie BeZ Granic

Szerokość siedziska:
360 – 460 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 450 – 540 mm 
tył: 390 – 490 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
300– 465 mm
co 15 mm

Kąt oparcia:
79°/83.5°/88°/
92.5°/97°

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 170 mm

Szerokość po 
złożeniu:
ok. 300 mm

Max. waga 
użytkownika:
120 kg

wózek küschall Champion zapewnia użytkownikom najlepsze aspekty wózka o sztywnej 
ramie w połączeniu z mobilnością wózka składanego. rewolucyjny system składania 
oparty jest na mechanizmie nożycowym, co uczyniło go unikalnym w świecie wózków 
aktywnych. dostępny w wykonaniu w trzech rodzajów materiałów i z wieloma opcjami 
dodatkowymi, küschall Champion oferuje prawie nieograniczone sposoby personalizacji 
wózka. lekkość w połączeniu w łatwością transportu czynią wózek küschall Champion 
idealnym kompanem w podróży. 

= küschall Champion Aluminium = küschall Champion Titanium  = küschall Champion Carbon

długość podudzi:
 220 - 500 mm 

 360 - 500 mm 

 300 - 340 mm i  
 400 - 500 mm 
co 10 mm

ai
ti
c

głębokość siedziska:
             340 – 460 mm

       400 – 460 mm 
co 20 mm

ai ti
c

długość całkowita:
             75°: ok. 860 mm 
             90°: ok. 810 mm

       85°: ok. 840 mm

ai ti

c
ai ti

waga całkowita:  
bez obciążenia:
       ok. 10.7 kg 

              ok. 10.1 kg
ai
ti c

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
       ok. 7.7 kg 

              ok. 7.1 kg
ai
ti c

ai ti c

Unikalny mechanizm składania wózka küschall 
Champion ma już ponad 25 lat „doświadczenia”.
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KÜSchaLL ULtra-LiGht
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Dane technicZne

JeDŹ GDZieKoLwieK. rÓB co chceSZ.

Szerokość siedziska:
280 – 500 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 430 – 530 mm 
tył: 390 – 500 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
300 – 510 mm
co 15 mm

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

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 180 mm

Max. waga 
użytkownika:
130 kg

wózek küschall Ultra-Light jest lekkim, kompaktowym wózkiem zaprojektowanym, by 
odpowiadał aktywnemu stylowi życia, oferując zarówno mobilność, jak i niezależność. 
Uproszczony mechanizm składania wózka za pomocą jednego palca („one finger 
folding system”), pozwala osobom z ograniczoną władzą w ręce złożyć wózek bez 
konieczności użycia siły. Küschall Ultra-Light posiada opcję składanego oparcia. w 
połączeniu z lekkością wózka, ułatwia to obsługę, przenoszenie oraz transport. wygląd 
wózka, jego właściwości jezdne, a także łatwość w manewrowaniu zostały stworzone by 
odpowiadały codziennemu aktywnemu życiu użytkownika wózka küschall Ultra-Light.  
Küschall Ultra-Light jest składanym wózkiem zaprojektowanym do wysokiej wydajności.

długość podudzi:
200 - 510 mm
co 10 mm

głębokość siedziska:
320 – 500 mm
co 20 mm

długość całkowita:
70°: ok. 880 mm
80°: ok. 830 mm

waga całkowita:  
bez obciążenia:
ok. 9.9 kg 

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
ok. 7.5 kg 

Szerokość po 
złożeniu:
ok. 290 mm

crash test
approved

Specjalnie zaprojektowany krzyżak dla 
ułatwionego składania i lepszego transportu. 
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KÜSchaLL coMPact
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Dane technicZne

SKŁaDanY. FUnKcJonaLnY. KoMPaKtowY.

Szerokość siedziska:
280 – 500 mm
co 20 mm

wysokość siedziska:
przód: 380 - 530 mm 
tył: 380 - 500 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia:
300 - 510 mm
co 15 mm

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

Szerokość 
całkowita:  
Szer. siedziska  
+ 180 mm

Max. waga 
użytkownika:
130 kg

wózek küschall Compact jest wózkiem przeznaczonym dla użytkowników, którzy 
wymagają większego zakresu możliwości konfiguracji oraz stabilizacji. tak jak wózek 
küschall Ultra-Light, küschall Compact jest wyposażony w mechanizm składania „one 
finger folding system” (za pomocą jednego palca) oraz opcjonalnie w składane oparcie. 
Küschall Compact jest prostym w obsłudze wózkiem stworzonym by odpowiadał 
użytkownikom z obniżoną siłą mięśni.
Szeroki zakres możliwości regulacji i konfiguracji czyni wózek küschall Compact 
funkcjonalnym i niezawodnym, może on być także dostosowany do hemiplegików.

długość podudzi:
210 - 510 mm
co 10 mm

głębokość siedziska:
320 – 500 mm
co 20 mm

długość całkowita:
70°: ok. 940 mm
80°: ok. 890 mm
90°: ok. 840 mm 

waga całkowita:  
bez obciążenia:
ok. 11 kg 

waga transportowa:  
bez kół tylnych: 
ok. 8.3 kg 

Szerokość po 
złożeniu:
ok. 290 mm

crash test
approved

w wózku küschall Compact dostępne są trzy 
różne typy odchylanych podnóżków: 70°/80°/90°.
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Model the KSL Küschall r33 Küschall advance Küschall K-Series

Opis Po prostu niezwykły i 
superlekki

inspirowany technologią doświadcz czegoś innego Podejście „no limits”

charakterystyka rama sztywna rama sztywna rama sztywna rama sztywna

Max. waga użytk. 100 kg 100 kg 125 kg 120 kg

waga całkowita
(bez obciążenia)

ok. 6.7 kg ok. 9.1 kg ok. 7.5 kg ai   ti  ok. 7.7 kg

c   ok. 7.5 kg

waga transportowa
(bez kół tylnych)

ok. 4.5 kg ok. 6.8 kg ok. 5.3 kg ai   ti  ok. 5.4 kg

c   ok. 5.2 kg

długość całkowita 
(Ul43)

75°: ok. 800 mm
90°: ok. 730 mm

75°: ok. 830 mm
90°: ok. 760 mm

75°: ok. 830 mm
90°: ok. 760 mm

75°: ok. 830 mm
90°: ok. 760 mm*

Szer. całkowita
(w zal.od opcji)

Szer. siedziska + 170 mm Szer. siedziska + 170 mm Szer. siedziska + 170 mm Szer. siedziska + 170 mm

Szer. całkowita
(po złożeniu)

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Szerokość siedziska 340 - 420 mm 
(co 20 mm)

340 - 440 mm 
(co 20 mm)

340 - 460 mm 
(co 20 mm)

340 - 480 mm 
(co 20 mm)

głębokość siedziska 385 - 485 mm
(co 25 mm)

375 - 475 mm 
(co 25 mm)

360 - 520 mm 
(co 20 mm)

ai   375 - 525 mm 

ti   c  375 - 450 mm

(co 25 mm)

wysokość siedziska przód: 450 - 510 mm
tył: 400 - 480 mm 
(co 10 mm)

przód: 460 - 510 mm
tył: 430 - 480 mm 
(co 10 mm)

przód: 450 - 550 mm
tył: 370 - 490 mm 
reg. bezstopniowa

ai   przód: 450 - 520 mm 
ti   c  przód: 480 - 520 mm

tył: 380 - 490 mm 
(co 10 mm)

długość podudzi 400 - 480 mm 
(co 10 mm)

390 - 480 mm
(co 10 mm)

220 - 520 mm
reg. bezstopniowa

290 - 480 mm
(co 10 mm)

wysokość oparcia 270 - 390 mm 
(co 15 mm)

270 - 465 mm 
(co 15 mm)

270 - 480 mm 
(co 15 mm)

270 - 480 mm 
(co 15 mm)

Kąt oparcia 74°/78°/82°/86°/90° 74°/78°/82°/86°/90° 78°/82°/86°/90°/94° 74°/78°/82°/86°/90°

wszystkie wymiary i wagi podane są oparte na 
założeniach szerokości siedziska 400 mm i głębokości 

siedziska 400 mmm oraz w najlżejszej i najbardziej 
kompaktowej konfiguracji. waga i wymiary mogą ulec 

zmianie przy innej konfiguracji.

taBeLa PorÓwnawcZa

 ai  = aluminium

 ti  = titanium 

 c  = carbon

* nie dla wersj carbon
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Model Küschall champion Küschall Ultra-light Küschall compact

Opis Życie bez granic jedź gdziekolwiek. rób co chcesz Składany. Funkcjonalny. Kompaktowy

charakterystyka wózek składany wózek składany wózek składany

Max. waga użytk. 120 kg 130 kg 130 kg

waga całkowita
(bez obciążenia)

ai  ok. 10.7 kg

ti   c  ok. 10.1 kg

ok. 9.9 kg ok. 11.0 kg

waga transportowa
(bez kół tylnych)

ai  ok. 7.7 kg

ti   c  ok. 7.1 kg

ok. 7.5 kg ok. 8.3 kg

długość całkowita (Ul43) ai   ti  75°: ok. 860 mm

ai   ti  90°: ok. 810 mm

c  85°: ok. 840 mm

70°: ok. 880 mm
80°: ok. 830 mm

70°: ok. 940 mm
80°: ok. 890 mm
90°: ok. 840 mm

Szer. całkowita
(w zal.od opcji)

Szer. siedziska + 170 mm Szer. siedziska + 180 mm Szer. siedziska + 180 mm

Szer. całkowita
(po złożeniu)

ok.  300 mm ok.  290 mm ok.  290 mm

Szerokość siedziska 360 - 460 mm 
(co 20 mm)

280 - 500 mm
(co 20 mm)

280 - 500 mm
(co 20 mm)

głębokość siedziska ai   ti  340 - 460 mm 

c  400 - 460 mm 

(co 20 mm)

320 - 500 mm
(co 20 mm)

320 - 500 mm
(co 20 mm)

wysokość siedziska przód: 450 - 540 mm 
tył: 390 - 490 mm 
(co 10 mm)

przód: 430 - 530 mm 
tył: 390 - 500 mm 
(co 10 mm)

przód: 380 - 530 mm 
tył: 380 - 500 mm 
(co 10 mm)

długość podudzi ai   ti  220 - 500 mm

c  300 - 340 mm and 400 - 500 mm

(co 10 mm)

200 - 510 mm
(co 10 mm)

210 - 510 mm
(co 10 mm)

wysokość oparcia 300 - 465 mm 
(co 15 mm)

300 - 510 mm
(co 15 mm)

300 - 510 mm
(co 15 mm)

Kąt oparcia 79°/83.5°/88°/92.5°/97° 82°/86°/90°/94°/98°/102° 82°/86°/90°/94°/98°/102°

Odkryj wszystkie dostępne opcje dla każdego 
modelu wózka na stronie küschall w sekcji 
Portfolio. Możecie się Państwo tam także 
dowiedzieć o wadze wybranego wózka.
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KoLorY

Kolor the KSL r33 advance K-Series champion Ultra-light compact

glossy black ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

royal blue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

royal red ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Silver grey ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Mirror natural – ✔ ✔ ✔ ✔ – –
night shimmer ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

black matt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ivory white ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Umber glaze ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Smokey grey ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Purple fire ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Flashy yellow ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

black grey rustico ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

golden beach ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

glossy black royal blue royal red Silver grey Mirror natural night shimmer black matt

ivory white Umber glaze Smokey grey Purple fire golden beachFlashy yellow black grey rustico

✔ = dostępny

– = niedostępny
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ZeStaw cPS (coLoUr Power Set)

Kolor the KSL r33 advance K-Series champion Ultra-light compact

glossy black ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

royal blue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

royal red ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Silver grey ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Mirror natural – ✔ ✔ ✔ ✔ – –
night shimmer ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

black matt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ivory white ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Umber glaze ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Smokey grey ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Purple fire ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

Flashy yellow ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

black grey rustico ✔ ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔

golden beach ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

cPS the KSL r33 advance K-Series champion Ultra-light compact

techno-anthracite ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

b-blue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

comet red ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

copper glaze ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

arctic blue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

chrome ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

champagne ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Olive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

techno-anthracite champagneb-blue Olivecomet red copper glaze arctic blue chrome

zestaw cPS składa się z następujących elemen-
tów wózka: piasty Starec; ciągi kół tylnych Starec 
22” i 24”; widelce; zatyczki obudowy kół przed-
nich; zatyczki modułu przedniego siedziska; po-
łączenia kąta oparcia; zatyczki osi szybkozłączek 
piast Starec i przednich kół Starec.
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inForMacJe DoDatKowe

KonStrUKcJe SPecJaLne
czy wiedzieliście Państwo, że firma küschall oferuje produkcje specjalne 
– modyfikacje wózka – w ramach pełnej gamy wózków küschall? chcecie 
Państwo mieć personalizację koloru ramy lub indywidualizację opcji i 
konstrukcji wózka, firma küschall jest przygotowana na obsługę także 
takich nietypowych wymagań.

KoMPatYBiLne w roZwiĄZaniaMi „aDD-
on” FirMY aLBer
wózki küschall są kompatybilne z niektórymi dodatkami firmy alber (np. 
e-motion). e-motion jest napędowym kołem montowanym w miejsce 
standardowego koła tylnego, które pomaga w sytuacjach wymagających 
większego wysiłku.

KoMPatYBiLne Z SYSteMaMi StaŁeGo 
oParcia Matrx
wózki küschall są kompatybilne z systemami stałego oparcia Matrx 
firmy Motion concepts. z dużym asortymentem modeli oparcia, Matrx 
zapewnia rozwiązania, które optymalizują komfort i stabilizują w dużym 
zakresie potrzeby użytkowników.

SEATING SERIES

aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy küschall lub odwiedzenie 
stron: www.alber.de / www.motionconcepts.com 
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KontaKtY & inForMacJe Prawne

Küschall aG | benkenstrasse 260 | ch-4108 witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

invacare eastern europe, Middle east, russia & ciS | Kleiststraße 49 
d-32457 Porta westfalica | tel: +49 (0)57 31 754 540 | Fax: +49 (0)57 31 754 541 | edo@invacare.com

Odwiedź nas na stronie  
www.kuschall.com
zostań naszym fanem na  
facebooku
zobacz filmy na youtube

Küschall® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. dołożono wszelkich starań, celem zapewnienia, 
iż treść niniejszej publikacji jest aktualna na dzień druku. jako część ciągłego doskonalenia swoich 
produktów, firma Küschall AG zastrzega sobie prawo do modyfikacji istniejących modeli w każdym czasie. 
jakiekolwiek użytkowanie niniejszej publikacji lub jego części, jak również jakiekolwiek kopiowanie zdjęć 
tutaj zamieszczonych wymaga pisemnej zgody firmy Küschall AG.
Patenty w toku.

gencat_Pl_2012             copyright © 10/2012, Küschall ag, Switzerland - all rights reserved   
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