
Piękno prostoty i komfortu. 
W pełni regulowany i spersonalizowany Gemini 2 jest idealnym 

towarzyszem rodzinnych wycieczek i zajęć w domu.

Jakość i duże możliwości



Właściwa postawa s iedząca jes t  bardzo ważna dla dzieci  i  osób młodych. 

Dzięki  szerokiej  gamie akcesor iów dodatkowych oraz możl iwości 

regulacyjnych możemy spersonal izować Gemini 2 .

Regulacje dot yczą:

Łatwe i proste pozycjonowanie

Korekcja podparcia głowy

Korekcja podparcia tu łowia

Korekcja podparcia miednicy

Korekcja podparcia s tóp



W przypadku krótk iego lub długiego użytkowania zmiana 

postawy t wojego dziecka w ciągu dnia jes t  koniecznością. 

Albo w celu zmniejszenia c iśnienia,  krążenia kr wi , 

albo po prostu dla komfor tu. 

Lubisz być w s tałym kontakcie wzrokowym ze swoim 

dzieckiem? A może t woje dziecko wol i  widzieć 

i  odkr ywać świat  przed nim? Łat we odwracanie 

fotela dzięki  in te l igentnemu sys temowi  

ReverSeat  pozwala zrobić to 

w ki lka sekund.

Łatwe i proste pozycjonowanie



Czarno szary Niebiesko szary

Zielono szary Fioletowo szary Niebiesko czarny  3D Net

Kolory tapicerek i ram

Spersonal izuj  i  us taw Gemini 2  z szeroką 

gama opcj i  i  akcesor iów dodatkowych.

Stwórz własne Gemini

C13
Kolor ramy: Czarny matowy

Kolor ramy: Ciemny szary

C48



Skonf iguruj  i  ła t wo dopasuj  swój  

Gemini 2  dzięki  in te l igentnemu sys temowi 

bez używania dodatkowych narzędzi . 

Pociągni j ,  lub przekręć pokręt ła i  zmień 

konf igurację wózka w ki lka sekund. 

Gemini 2  został  przeprojektowany 

z myślą o kompaktowości ,  zapewniając 

łat we przechowywanie i  t ranspor t .

Pociągnij  i  złóż Pedał hamulca

Regulowana rączka 
pchania

Regulowana pły ta 
pod stopy

Łatwy w życiu

Pociągnij  i  odwróć fotel Regulacja oparcia



Pomysłowy system 2 w 1
St wórz 2 produkt y z 1 s iedzisk iem: fotel ik  terapeut yczny i  wózek spacerowy. 

Wykorzystu jąc podstawę jezdną U82, możesz w sposób szybki  zamontować 

na niej  fote l  z  Gemini 2 .  Zamiana wózka w fotel ik ,  k tór y poprzez swoje 

możl iwości  adaptacyjne jes t  idealnym rozwiązaniem dla terapeutów 

zajmujących s ię dziećmi ze specjalnymi potrzebami i  d la rodziców.



Koła przednie 8” popmowane/PU Koła tylne 12” pompowane/PU

Poduszka boczna miednicy 2 cm – B28A
Poduszka boczna miednicy 4 cm – B28B

Poduszka boczna tułowia 2 cm – B28C
Poduszka boczna tułowia 4 cm – B28D

Klin – U53

Daszek – U67 Blokada kół przednich – U68 Barierka – U64

Torba na zakupy – U61 Śpiwór – U62



 Peloty stabilizacyjne 
(miednica/tułów) - U69

Regulowany 
zagłówek - U72

Składany i odpinany 
daszek - U67

180° regulowany 
uchwyt do pchania

Pasy czteropunktowe

ZESKANUJ MNIE I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PU lub pompowane 
koła tylne

Podłokietniki rurowe



Półka pod respirator - U70 Wałki stabilizujące tułów - U71

Hi-Low podstawa jezdna - U82Podłokietniki rurowe - U84 Regulowane peloty tułowia - U85

Regulowane peloty miednicy - U86 Dodatkowe małe pelotki tułowia - U87 Ochraniacze na ramę - U88

Sandałki na stopy - U91Plastikowy stolik terapeutyczny - U90Poduszka lędźwiowa - U89
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Dane techniczne Gemini 2  (dla obu modeli: 320 mm i 400 mm szer. siedz.)

 Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). 
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Sprzęt  zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma VERMEIREN zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne 
rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępem 
technologicznym, możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To 
rezultat  naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 
roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości Gemini 2 spełnia najwyższe normy ustanowione 
przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.

Zeskanuj mój kod QR 

i odkryj GEMINI 2 na stronie 
internetowej

Całkowita szerokość   620 mm & 690 mm
Całkowita wysokość 1200 mm & 1275 mm
Długość całkowita  950 mm & 1060 mm
Szerokość po złożeniu 620 mm & 690 mm
Szerokość siedziska  320 mm & 400 mm
Wysokość podłokietników 200 mm

Wysokość siedzenia  510 mm
Wysokość oparcia 520 - 640 mm & 650 - 770 mm
Głębokość siedziska 300 - 360 mm & 360 - 420 mm
Waga  18 kg & 27 kg
Maksymalna waga użytkownika 35 kg & 50 kg
Dodatkowe informacje




