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WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE 

 

 

 
NETTI 4U COMFORT  
CE PLUS  
Wózek inwalidzki specjalny,  
stabilizujący plecy i głowę,  
komfortowy, do całodobowej opieki 

Dofinansowanie:  
P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych 
P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci 
 
NETTI 4U Comfort CE PLUS to propozycja dla pacjentów, 
którzy wymagają od wózka płynnego i komfortowego 
systemu regulacji ustawienia oparcia oraz siedziska 
względem ramy a także dostosowania takich 
parametrów jak głębokość siedziska, szerokość siedziska, 
wysokość przodu i tyłu wózka. Netti to wózek 
komfortowy do całodobowej opieki, wielopozycyjny. 
Reprezentuje oryginalną norweską markę. Prawidłowe 
dopasowanie wózka do potrzeb i dysfunkcji użytkownika 
zapewni poprawę w codziennym życiu lub zahamowanie 
pogłębiającej się niezdolności ruchowej. 
 
Standardowe wyposażenie wózka: 
•  Regulacja głębokości siedziska (skokowo co 2,5 cm). 
•  Czteropozycyjny adapter koła tylnego oraz 

dwupozycyjny adapter koła przedniego (koła 
przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu) 

•  System płynnej regulacji kąta oparcia i siedziska 
ułatwiający zmianę pozycji ale także transfer pacjenta 
(wychylenie aż o 5 stopni względem podłoża 
do przodu). 

•  Opatentowana poduszka oparcia Netti UNO Seat 
•  Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość 

niezależnie 
 

 •  Zagłówek typ A (kształt litery „U”) regulowany w kilku 
płaszczyznach. 

•  Regulowane na wysokość i głębokość, wysuwane 
podłokietniki. 

•  Tapicerka oddychająca. 
•  Regulacja odległości kół tylnych od ramy co pozwala 

zmniejszyć szerokość całkowitą wózka. 
•  Kolanowo składana dźwignia hamulca 

W opcjonalnym wyposażeniu m.in.: 
•  Przedłużenie oparcia do 60 cm 
•  Poduszki Netti Smart i Netti Stabil (aż 17 cm 

stabilizacji bocznej) 
•  Zagłówki różnych kształtów 
•  Akcesoria stabilizujące, m.in.: klin, pasy, podpory 

boczne 
•  Bębnowe hamulce dla osoby prowadzącej 
•  Stoliki terapeutyczne 
•  System mocowań do transportu samochodowego 

testowane w crashtestach (ISO 7176-19) 
•  Dostosowanie do najbardziej wymagających 

pacjentów (wieszak na kroplówki, podest dla 
respiratora i aparatury tlenowej, podparcie dla kikuta 
amputowanej kończyny i wiele innych). 

•  Oferujemy również montaż elektrycznego modułu 
napędowego V-Max i Max-E do Wózków Netti aby 
jeszcze bardziej wspomóc korzystanie z nich. 

Aby dostosować wózek do indywidualnych potrzeb 
użytkownika zapraszamy do kontaktu z 
przedstawicielem handlowym. 
 
Zapytaj o możliwość zamówienia Netti z maksymalnym 
obciążeniem do 200 kg. Istnieje także możliwość 
zamówienia wózka z tapicerką zmywalną Easy care – 
opcjonalnie.   
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waga wózka 
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35, 40, 45, 50 
cm 
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cm 

27,5-29  
kg 

135 
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rozmiar kół 
przednich 

rozmiar kół  
tylnych 

175 x 33 mm 
pełne 

na szybkozłączach 

24” x 1” 
pełne – bezobsługowe 

na szybkozłączach 

 


