
BALKONIK TRZYFUNKCYJNY
RF-131

Masz problemy z poruszaniem się, ale nie chcesz rezygnować z samodzielności? Da
się  to  osiągnąć,  wystarczy  tylko  wybrać  do  pomocy  odpowiedni  sprzęt.  Jednym
z najlepszych  rozwiązań  jest trzyfunkcyjny  chodzik.  Pomaga on w codziennych
czynnościach:  można  używać  go  jako  pomocy  przy  podnoszeniu  się,  staniu  czy
chodzeniu.

Przeznaczony  dla  osób  ze  schorzeniami  narządów  ruchu  lub  z  problemami
w utrzymaniu pozycji  pionowej.  Można używać go z dwoma rodzajami nóżek –
zakończonych  gumowymi  stopkami  dla  pewnego  podparcia  lub  z  kółkami  dla
swobodnego przemieszczania.  Wysokość jeździka łatwo wyregulować  za pomocą
praktycznego systemu „C-klip”. 

Wygodne  rączki wykończone miękką pianką i mocna rama gwarantują komfort
korzystania  z  balkonika.  Jest  składany, dzięki  czemu  jego  przechowywanie
i transport nie stanowią problemu. Po złożeniu  chodzik można wsunąć pod łóżko,
postawić obok fotela lub zostawić w przedpokoju. Z powodzeniem zmieści się też do
większości bagażników samochodowych. 

Uwaga: Ze względu na wymiary, paczka nie mieści się w paczkomatach Inpost. Przy
składaniu zamówienia prosimy o wybranie wysyłki Pocztą Polską lub kurierem. 

ZALETY:

- posiada 3 funkcje: przestawną, kroczącą i z kołami (mobilną)
- składany – łatwy do transportu
- wygodne rączki 
- rama z eleganckiego, anodyzowanego aluminium 
- antypoślizgowe, gumowe nasadki na wszystkich stopkach
- do wyboru zakończenie ze stopkami lub kółkami
- przyciski typu „C-clip” dla ułatwienia regulacji wysokości

DANE TECHNICZNE:

- maks. bezpieczne obciążenie: 100 kg
- regulacja wysokości: 79 – 96,5 cm
- maks. szerokość: 57 cm
- waga: 2,6 kg



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę mieć pewność, że chodzik nie złoży się podczas użytkowania? 
Produkt  ten  został  wyposażony  w  blokadę  mechanizmu  składania,  która
uniemożliwia samoczynne złożenie się chodzika podczas użytkowania. 

Poruszam się na wózku. Czy chodzik jest tak skonstruowany, że wygodnie 
i bezpiecznie będę mógł przejść na niego z wózka? 

Prezentowany chodzik posiada antypoślizgowe nakładki na nóżki, a jego 

konstrukcja jest stabilna, dzięki czemu możliwe jest wygodne i bezpieczne 

przejście na niego z wózka. 

Jestem po operacji kolana, czy mogę bezpiecznie korzystać z chodzika? 

Chodzik zapewnia wsparcie kończyn dolnych podczas chodzenia, dlatego też 

polecany jest do stosowania podczas pooperacyjnej rehabilitacji.  


