
CRX42
CRX38

CRX34
CRX30

• rehabilitační buggy kočárek
• může růst s dítětem 
• 4 různé velikosti
• vysoká nosnost ( až 75 kg )
• dynamicky testováno
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Základní provedení: 

• nastavitelná hloubka sedu
• nastavitelná výška opěry zad
• nastavitelný úhel opěry zad (2 pozice)
• plynule nastavitelná výška podnožky
• zvyšovací nástavec opěry zad (pouze velikost 38,42)
• pás fixační pětibodový
• plná kola 175 / 265 mm
• transportní pojistka
• barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro velmi populární řadu víceúčelových kočárků CORZO. 
Široká škála kočárků CORZO Xcountry ve všech velikostech 30, 34, 38 a 42 je určena pro krátkodobé používání dětí se 
speciálními potřebami, např. během přepravy. Plně skládací podvozek specifického autentického provedení je vyroben 
z lehkých profilů ze slitin s povrchovou úpravou práškovou barvou. Kočárek je vybaven optimalizovaným systémem 
sklápění, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovou fixací zaručující vysokou bezpečnost a pohodlnou manipulaci, 
vysokou maximální nosnost (až 75 kg - velikosti 38, 42) a velmi snadné skládání. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky 
velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek CORZO Xcountry je plně 
složitelný a má spousty výhod standardních kočárků, jako je nastavení hloubky sedadla, výškově nastavitelná opěra zad, 
výškově nastavitelná podnožka a zvyšovací nástavec opěradla ( pouze velikosti 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje 
splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným 
lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

složený kočárek

Fixace stehenní
5004438

Klín abdukční
5004441

Vymezení bočnic 
komfortní

Opěrka hlavy nastavitelná
5004430

Stoleček měkký

Pás hrudní
5004434

Podnožka dělená odklopná
5004446

Pás nožní poutací
5004445

Košík textilní

Potah komfortní

Fixace ramen a hrudníku
5004439

Područky odklopné
5004444

Stříška

Vesta fixační
5004442

.... a 
mnohem více 
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

Volitelné příslušenství



Možnosti nastavení

Polohovací funkce

podnožka jednodílná

podnožka dělená odklopná nástavec opěry zad (pouze velikosti 38 a 42)

přední otočné kolo

úhel nastavení 
opěry zad

výškově nastavitelná 
opěra zad

šířka sedačky

výškově 
nastavitelná 
podnožka



  CRX30 CRX34 CRX38 CRX42
 Výška opěry zad [mm] 550-650 580-690 660-930 650-930
 Hloubka sedačky [mm] 280-340 290-350 320-390 330-410
 Šířka sedačky [mm] 300 340 380 420
 Vzdálenost sedačky-podnožka [mm] 310-440 320-460 290-450 350-520
 Náklon opěry zad 90°, 89° 94°, 91° 90°, 88° 94°, 92°
 Náklon sedačky 20° 25° 25° 21°
 Celková délka [mm] 960/940 1010/1000 980/970 1050/1040
 Celková šířka [mm] 520 570 620 650
 Celková výška/poloh. vodítkem [mm] 1010/1000-1110 1070/960-1040 1170/920 1300/1210
 Brzda nožní nožní nožní nožní
 Celková hmotnost 12,7 kg 13,0 kg 14,0 kg 14,7 kg
 Nosnost 45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
 Délka složeného kočárku [mm] 1140/1160 1160/1170 1180 1260
 Šířka složeného kočárku [mm] 320 310/300 320 370
 Výška složeného kočárku [mm] 340/370 360 330 320

ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO
Výrobek úspěšně absolvoval dyna-
mický test a splnil všechny požadav-
ky normy EN ISO 7176/19.
Umožňuje použití rehabilitačních ko-
čárků nejen pro běžné činnosti, ale 
i pro přepravu ve speciálně uprave-
ných motorových vozidelech vybave-
ných kotevními body a vybavením.

Objednávkové kódy: 
CORZO Xcountry 30 CRX30PYYY
CORZO Xcountry 34 CRX34PYYY
CORZO Xcountry 38 CRX38PYYY
CORZO Xcountry 42 CRX42PYYY

G03G02

G06 G07

BAREVNÉ VARIANTY

Kódy ZP: částečná úhrada 
CORZO Xcountry 30,34      5003223   
CORZO Xcountry 38,42      5003224

Výrobce:  PATRON Bohemia a.s.  |  Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
   tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111  |  fax: +420-315-630-199
   e-mail: reha.cz@patron.eu  |  http://www.patron.eu


