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Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR - wózek dla osób aktywnych

 W  domu, w szkole, czy podczas zabawy z przyjaciółmi - z wózkiem dla dzieci  aktywnych
Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR Twoja pociecha będzie zawsze  cieszyć się gwarancją
bezpieczeństwa.

Podstawowe cechy

    -  Nowoczesny design 
    -  Lekkość i zwrotność 
    -  Funkcja składania wózka do niewielkich rozmiarów 
    -  Wiele funkcji dopasowanych do rozwijającego się i rosnącego dziecka 
    -  Jeszcze wyższy poziom aktywności i mobilności

W  domu, w szkole, czy podczas zabawy z przyjaciółmi - z wózkiem dla  dzieci aktywnych
Avantgarde Teen 2 Twoja pociecha zawsze będzie cieszyć  się mobilnością i aktywnie
uczestniczyć we wszystkich zajęciach  rówieśników. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, wózek
wyróżnia się  atrakcyjnym wyglądem i łatwością kierowania. Możesz go złożyć w kilka  sekund,
a potem łatwo schować do samochodu, aby Twoje dziecko cieszyło  się mobilnością także
wtedy, gdy dojedziesz na miejsce przeznaczenia.

Pewny, godny zaufania towarzysz dziecka

Specjalna  konstrukcja sprawia, że model Teen 2 jest bardzo lekki i zwrotny. W  domu dziecko
może swobodnie manewrować pomiędzy meblami i w pobliżu  stołu. Niemniej jednak model
Teen 2 równie dobrze sprawdza się na  zewnątrz. Twoje dziecko nie musi używać całej swojej
siły, żeby móc się  poruszać, dzięki czemu nie będzie zostawało w tyle za przyjaciółmi i 
rodzeństwem. Taka pewność zwiększa mobilność, niezależność i zaufanie do  własnych
umiejętności. Dzieci chcą swobodnie odkrywać świat już od  najmłodszych lat ? a wózek Teen 2
jest gwarancją optymalnej pomocy i  odzyskanej wolności. Dzięki wielu opcjom modyfikacji,
wózek może być  przystosowany do indywidualnych potrzeb niemal w każdej sytuacji.
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Optymalne wsparcie terapeutyczne

W  wózku Teen 2 Twoje dziecko przez cały czas znajduje się w optymalnej  pozycji. Dzięki
specjalnej konstrukcji ramy, biodra, stopy i nogi zawsze  znajdują się w pozycji zgodnej z
zasadami ergonomii i fizjologii. W ten  sposób zapobiega się przyszłym problemom związanym
z wadami postawy.  Szczególnie przydatną funkcją wózka Avantgarde Teen 2 VR jest takie 
zaplanowanie podpórek nóg, że można je złożyć lub zdjąć jednym prostym  ruchem. Dzięki
temu skraca się odległość dzieląca użytkownika wózka od  łóżka czy kanapy, a dziecko może
łatwiej i właściwie bez niczyjej pomocy  przenosić się na wózek i z powrotem.
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