




Proč konsturkce z profilů 
tojúhelníkového průřezu?

Naše výzkumné a vývojové týmy zdokonalily profily, 
které tvoří základ vašeho Trigo. Kromě toho, že 
invalidnímu vozíku dávají moderní a jedinečný vzhled, 
mají tu výhodu, že je vaše Trigo s prifily trojůhelníkového 
průžezu lehčí a současně si zachovává optimální 
pevnost. 



TRIGO S

Náš invalidní vozík je k dispozici ve dvou 
verzích. Za prvé je zde Trigo S, aktivní 
a skládací invalidní vozík s podnožkami 
integrovanými do rámu. Design Trigo S je 
aktivní a sportovní. Díky této konfiguraci 
je invalidní vozík ještě lehčí a zároveň si 
zachovává maximální pevnost. 



TRIGO T

K dispozici je také druhý model, Trigo T. 
Tento invalidní vozík byl navržen se stejně 
moderním vzhledem. Skládací rám má 
sklopné a odnímatelné opěrky nohou. 
Díky své konstrukci je tento model ideální 
pro snadnou přepravu. 



DESIGN

VERMEIREN navrhl Trigo  jako 
ultramoderní invalidní vozík, který splní 
nároky každého vkusu. Trigo může být 
sestaveno dle vašich individuálních 
představ; od rámu až ke kolům, což 
zahrnuje i područky a představuje 
řadu více než 30 možných barevných 
kombinací. Stručně řečeno, existuje 
téměř tolik různých invalidních vozíků 
Trigo jako jeho uživatelů!



NESČETNÉ MNOŽSTÍ 
MOŽNÝCH NASTAVENÍ
Kromě základní konfigurace, která 
je navolena při prvotní objednávce 
(rozměry sedáku, typ područek, barva 
rámu ...), vaše Trigo stále zůstává 
dynamicky proměnlivým invalidním 
vozíkem. Na každém vozíku lze provést 
řadu dodatečných nastavení, jako je 
nastavení pružnosti zádové opěrky, 
výška sedačky, posunutí těžiště, ...



NASTAVENÍ ÚHLU 
SKLONU ZADNÍCH KOL
Díky důmyslnému systému nastavení lze sklon 
zadních kol vozíku Trigo změnit dle vašeho 
přání! Odklon lze měnit v rozsahu 0°, 2°, 4° 
nebo 6° (v závislosti na dané konfiguraci). 
Vaše Trigo bude doručeno s úhlem sklonu 
zadních kol dle vaší objednávky. 



Chcete-li Trigo přizpůsobit uživateli a učinit 
jej více či méně „aktivním”, lze polohu 
zadních kol nastavit přímo na rámu vašeho 
invalidního vozíku. Zadní kola lze posunout 
dopředu nebo dozadu do 8 různých poloh. 
Vaše Trigo je dodáváno s koly v poloze právě 
tak, jak uvedete při objednání. 

K dispozici je možný výběr ze tří 
variant: pevná zádová opěrka, úhlově 
nastavitelná zádová opěrka, sklopná 
a úhlově nastavitelná zádová opěrka. 
Pro druhou a třetí možnost lze opěrku 
snadno nastavit pomocí šroubu na 
rámu vozíku.

ZMĚNA POZICE 
ZADNÍCH KOL

NASTAVENÍ 
ZÁDOVÉ OPĚRKY



Invalidní vozík Trigo byl navržen tak, aby byl 
vhodný pro dospělé i děti. Z tohoto důvodu je 
Trigo k dispozici v šířkách sedadel 30 cm až 
50 cm. I pro menší velikosti je k dispozici široká 
varita příslušenství a možných nastavení.

K DODÁNÍ I VE VELIKOSTECH 
URČENÝCH PRO DĚTI



MOŽNOSTI
RUKOJETI

8 nebo 12 cm dlouhé, 
           podle zvoleného provední

PH 01 Pevné rukojeti (12 cm)
PH 02 Pevné rukojeti krátké (8 cm)

PH 05 Výškově nastavitelné rukojeti 
se šrouby za opěradlem - pevné rukojeti

PH 04 Výškově nastavitelné rukojeti
nastavení v rámu opěradla - pevné rukojeti

PH 03 Sklopné rukojeti 

PH 06 Výškově nastavitelné rukojeti 
se šrouby za opěradlem - sklopné rukojeti

Rukojeti PH 03 a PH 06 
jsou plně nastavitelné.



PODRUČKY A BOČNÍ KRYTY (CHRÁNIČE ODĚVU)

B82-S FIXED nebo 
B82-C FIXED 
výškově nastavitelný 
aluminiový nebo 
karbonový boční kryt 
(chránič oděvu)

B82S-C
Odnímatelný, 
výškově nastavitelný 
karbonový boční 
kryt (chránič oděvu) 

B82-A
Odnímatelný a 
výškově nastavitelný 
aluminiový blatník

B82L-A
Dlouhý, odnímatelný 
a výškově nastavitelný 
aluminiový blatník

B82-C LONG
Odnímatelný a výškově 
nastavitelný karbonový 
blatník 

B82 FIXED 
výškově nastavitelný 
aluminiový blatník

Bi5 
Výškově 
nastavitelné 
područky

B82S-A 
Odnímatelný, 
výškově nastavitelný 
aluminiový boční 
kryt (chránič oděvu)

B82SL-A 
Dlouhé, odnímatelné 
aluminiové područky 

TUBE 
Područky trubicového 
profilu dozadu sklopné
(lze požadovat pouze při volbě 
pevné zádové opěrky)

MOŽNOSTI



PODNOŽKY

Jednodílná aluminiová stupačka 
z trubicového profilu 

Jednodílná, skládací 
aluminiová stupačka

Jednodílná, skládací 
karbonová stupačka

Monoblok, 
s výsuvnou stupačkou

Dělené 
stupačky

Monoblok, 
s vyšší stupačkou

70° 80° 90°

5cm zkrácené 
stupačky BA6 

Úhlově nastavitelná stupačka (70°, 80°, 90°) MOŽNOSTI

TRIGO S TRIGO T



KOLA

Zadní kola

Standardní černá 
3”, 4”, 5”, 6”

Standardní
18” kola

Designová kola
20”, 22”, 24”, 26”

Aluminiová dušová kola
24”

Červená dušová kola
24”

Modrá dušková kola
24”

Off-Road kola 
24”

Průhledná
3”, 4”, 5”, 6”

Aluminiová stříbrná 
3”, 4”, 5”

Aluminiová modá
3”, 4”, 5”

Aluminiová červená
3”, 4”, 5”

Karbonová
4”, 5”

s LED
4”, 5”

Měrné jednotky: palce 
(1 palec = 25,4 mm) Černé Right Run pláště Marathon Plus pláště

MOŽNOSTI
Přední kolečka



BRZDY

Standardní brzdy Sportovní brzdy 
(nůžkové)

Standardní brzdy 
s prodloužením brzdové páčky

MOŽNOSTI



Možnosti a příslušenství

Držák berlí
Vlevo B31L nebo 

vpravo B31R

Boční pelota (velikost large)
levá (L04 L) 

nebo pravá (L04 R)

Kolečko proti převrácení
Levé (B78L) 

nebo pravé (B78R)

Boční pelota (velikost small)
Levá (L04S L) 

nebo pravá (L04S R)

Přepravní kolečka
B86

Stabilizační lišta 
opěradla

B90

Bubnové brzdy
 24” x 1/3 8”

šedá kola

Fixační pásy Neo-flex
Všechny varianty naleznete 
na webu www.vermeiren.cz

Bezpečnostní ochrana výpletu kol
Všechny varianty naleznete 
na webu www.vermeiren.cz

Další možnosti a příslušenství 
v našem objednávkovém formuláři.

MOŽNOSTI



VÍCE BAREVNÝCH MOŽNOSTÍ!

A desítky dalších barev 
na vyžádání.  
(s příplatkem)

C4M - Světle červená matná
C4G - Světle červená lesklá

C87M - Světle oranžová matná 
C87G - Světle oranžová lesklá

C73G - Světle zelená metalíza

C56M - Modrošedá matná
C56G - Modrošedá lesklá

C59M - Šampaňská matná
C59G - Šampaňská lesklá

C8M - Žlutá matná
C8G - Žlutá lesklá

C53M - Oranžová matná
C53G - Oranžová lesklá

C5M - Černá matná
C5G - Černá lesklá

C71G - Tmavě 
modrá metalíza

C29M - Světle šedá matná
C29G - Světle šedá lesklá

C55M - Nerezová matná
C55G - Nerezová lesklá

C76M - Bílá metalíza matná
C76G - Bílá metalíza lesklá

C85M - Trávově zelená matná 
C85G - Trávově zelená lesklá

C78G - Světle 
modrá lesklá

C88M - Zlatá matná
C88G - Zlatá lesklá

C89M - Měděná matná
C89G - Měděná lesklá

C79M - Světle modrá metalíza matná
C79G - Světle modrá metalíza lesklá

C72G - Třešňově 
červená metalíza



Šířka sedu : 300 až 500 mm (po 20 mm)

Celková šířka (odklon 0 °) : 460 až 660 mm

Hloubka sedu : 300 až 500 mm (po 20 mm)

Výška sedu : 380 až 510 mm (dle konfigurace)

Celková hmotnost : od 10 kg (dle konfigurace)

Maximální hmotnost uživatele : 70 nebo 130 kg  (dle konfigurace) 

Možnost sklopení zádové opěrky : ano

Výška zádové opěrky : 50 až 510 mm (dle konfigurace)

Velikost předních kol : 3”, 4”, 5”, 6”

Velikost zadních kol : 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Úhel kol : 0 ° až 6 ° (nastavitelné přímo na vozíku)

Dostupné čalounění : Nylon, vzor plástve, Airflow

Rozměry v mm, hmotnost v kg. Tolerance: 15 mm, 1,5 kg, 1,5°

TECHNICKÁ 
DATA

TECHNICKÁ 
DATA



Šířka sedu : 300 až 500 mm (po 20 mm)

Celková šířka (odklon 0 °) : 460 až 660 mm

Hloubka sedu : 300 až 500 mm (po 20 mm)

Výška sedu : 380 až 510 mm (dle konfigurace)

Celková hmotnost : od 10 kg (dle konfigurace)

Maximální hmotnost uživatele : 70 nebo 130 kg  (dle konfigurace) 

Možnost sklopení zádové opěrky : ano

Výška zádové opěrky : 50 až 510 mm (dle konfigurace)

Velikost předních kol : 3”, 4”, 5”, 6”

Velikost zadních kol : 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Úhel kol : 0 ° až 6 ° (nastavitelné přímo na vozíku)

Dostupné čalounění : Nylon, vzor plástve, Airflow

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.•Šíření jakékoliv části tohoto 
katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) 
bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či 
distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

Vydání: červen 2020

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.
Technické změny vyhrazeny.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách : 
www.vermeiren.cz

Pro více informací prosím 
kontaktujte svého prodejce.

POZNÁMKY 
VERMEIREN

VERMEIREN s.r.o.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká Republika

Tel : +420 735 729 055
@ : info@vermeiren.cz

www.vermeiren.cz




