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         codziennym poruszaniu się, potrzebne są dobrej jakości 
manualne wózki, które gwarantują dobre wyważenie stabilności, 
łatwego używania i komfortu. VERMEIREN oferuje wózki dla 
dzieci, które pozwolą im być bardziej niezależne, doświadczyć 
lepszej interakcji społecznej i lepszej jakości życia.



      O         ferujemy wózki dla dzieci do użytku tymczasowego lub 
bezterminowego, aktywne lub bierne,  z kolorowymi motywami 
na osłonach szprych lub o bardziej stonowanym i neutralnym 
wyglądzie. Komfort i łatwość użytkowania są zawsze 
najważniejsze i są wynikiem szeroko zakrojonych 
badań, które rozpoczęły się w 1957 roku.
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Trigo Kids jest nowoczesnym lekkim wózkiem, 
zaprojektowanym specjalnie dla dzieci bardziej 
aktywnych, które kochają być w ciągłym ruch. 
Wyposażony w sportowe, modnie wyglądające koła 
tylne z czarnymi obręczami ( zmienny kąt siedzenia i 
indywidualnie ustawialna wysokość), hamulce o małej 
sile nacisku , i małe, zwrotne kółka przednie. 

VERMEIREN oferuje dwa modele; Trigo S i Trigo T.
Trigo T ma demontowalne podnóżki, Trigo S 
zintegrowane z ramą, model bardziej aktywny. W Trigo 
można ustawiać środek ciężkości zmieniając jego 
charakter na bardziej aktywny lub bardziej pasywny.
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…

Trigo S

Trigo T
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Sagitta Kids jest wózkiem aktywnym stworzonym dla każdego dziecka , które 
marzy o nowoczesnym i sportowo wyglądającym wózku. Konstrukcja ramy pozwala 
zmieniać szerokość siedziska adoptując go do zmiennych parametrów dziecka. 
Dostępny w wielu różnych kolorach i opcjach.
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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Kompaktowy i wszechstronny, Eclips X2 Kids standardowo wyposażony 
w różne akcesoria dodatkowe: pas bezpieczeństwa, hamulec, składane 
oparcie, i regulacje, które pozwalają dopasować wózek 
do indywidualnych wymagań dziecka. 

Eclips X2 Kids jest całkowicie składanym wózkiem 
aby ułatwić transport, i wszystko w przyciągającym 
oko czerwonym kolorze.

Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…



Aluminiowy Eclips X4 Kids jest wózkiem lekkim, jest kombinacją  
wytrzymałości i łatwości w użytkowaniu. Podłokietniki typu błotniki 
nadają temu wózkowi nowoczesny charakter.

Bez kół i podnóżków Eclips X4 Kids waży tylko 9 kg , co sprawia, 
że w transporcie nie sprawia trudności. 
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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Jak muzyka, JazzS50 Kids jest kolorowy i ponadczasowy. 
Jest to podstawowy, ale solidny, przeznaczony do użytku 
ambulatoryjnego wózek. Podstawowy? Tak, ale 
z odchylanymi podłokietnikami, regulowanymi 
podnóżkami, zdejmowanymi tylnymi kołami 
i składany, co ułatwia transport w samochodzie.
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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Kolorowy, funkcjonalny i w pełni regulowalny z całą gamą opcji i ustawień. 
Inovys Junior ma wszystkie cechy wózka dla dorosłych INOVYS II ale 
w rozmiarze dopasowanym do dzieci. 

Przez lata Inovys udowodnił swoją wartość 
i nadal jest wózkiem bardzo potrzebnym dla ludzi, 
którzy wymagają wygody i pełnego 
pozycjonowania “Tilt-in-Space”.
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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         zięki elektrycznym wózkom  VERMEIREN chce pomóc 
Twojemu dziecku aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 
Każdy wózek jest w pełni konfigurowalny z szeregiem opcji 
zgodnych z potrzebami i życzeniami dziecka, dzięki czemu 
może bez obaw odkrywać świat! 



      E         lektryczne wózki dla dzieci również podążają za aktualnymi 
trendami, dzięki czemu połączenia USB i interakcja ze 
smartfonami lub tabletami nie są już wyjątkiem. Sterowanie 
palcami, sterowanie podbródkiem i sterowanie przyciskami to 
tylko kilka przykładów rozwiązań, jakie firma VERMEIREN 
oferuje w swoich wózkach.
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Forest Kids jest wózkiem z napędem elektrycznym odpowiednim 
do użytku zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz. Idealnie radzi 
sobie z przeszkodami. 4 koła mają zawsze kontakt z podłożem 
nawet na nierównej nawierzchni, do 120mm różnicy.

• Rączki do pchania z regulacją wysokości
• Podłokietniki z regulacją wysokości
• Podnóżki z regulacją głębokości
• Oświetlenie LED, przednie i tyne
• Oś stabilizująca utrzymująca kontakt 4 kół 
   z nawierzchnią jezdną
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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Springer jest dobrym przykładem na to, jak technologia może ułatwić in-
tegrację społeczną. Springer jest łatwy do poruszania się, a funkcja windy 
zapewnia większą dostępność dla lepszej interakcji społecznej. 

• 4 amortyzatory 
• Prześwit do 80mm 
• Profilowane koła dla lepszej przyczepności 
• Kółka antywywrotne z tyłu
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…



         obilność jest niezbędna i ważna dla każdego z nas. Niezależnie 
od tego, czy jest to wózek dziecięcy, który pozwoli zabrać dzieci 
na spacer, czy podpórka do chodzenia dla dzieci o ograniczonej 
sprawności ruchowej, staramy się oferować to, co najlepsze we 
wszystkich obszarach, aby nikt nie pozostał w tyle. Dzięki produktom  
VERMEIREN cała rodzina może wspólnie spędzać czas na 
wycieczkach i zajęciach które zapewnią przyjemną atmosferę.

      M
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      P         rodukty tworzone przez VERMEIREN są często wykonane 
z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium, dzięki czemu nasze 
produkty nie stanowią trudności w podróży. Dodatkowe 
narzędzia do regulacji zwykle nie są potrzebne, dzięki czemu 
można je regulować w dowolnym momencie bez konieczności 
noszenia walizki narzędziowej.
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Gemini 2 iest wózkiem dziecięcym wykonanym z wysokiej 
jakości aluminium. Dzięki swojej konstrukcji oferuje 
możliwość różnego rodzaju regulacji i opcji dodatkowych. 
Dziecko może być w pełni pozycjonowane i w ten sposób 
zawsze odczuwać komfort. 

Dodatkowo Gemini 2 jest lekki, składany i w łatwy sposób 
demontowalny do transportu. Po zastosowaniu opcjonalnej 
stopy można go zamienić w fotelik domowy.

27

Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…



         ERMEIREN oferuje całą gamę kolorowych, rowerów 
trójkołowych dla dzieci w wieku od 3 lat do 18 i więcej. Nasze rowery 
trójkołowe można rozbudować o wiele opcji, aby zwiększyć komfort 
lub dostosować je do osobistych potrzeb.

      V
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      N         ajwiększą zaletą rowerów trójkołowych jest ich stabilność, 
co sprawia , że młodzi rowerzyści natychmiast czują się 
bezpieczniej i pewniej podczas jazdy i odkrywają więcej 
wolności w poruszaniu się.

Nasze trójkołowce są wytwarzane w 100% przez naszą 
fabrykę, dzięki czemu możesz liczyć na doskonałą 
jakość i lata radości.
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Aqua, Happy, Sporty, Safari czy Freedom…  VERMEIREN 
stworzył pewien wybór rowerków trójkołowych dla każdej 
grupy wiekowej. Oferujemy również e-wersję dla młodzieży, 
pozwalającą na odkrywanie świata w sposób całkowicie 
bezpieczny i przy minimalnym wysiłku fizycznym.
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Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Zeskanuj kod QR…
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