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Зручні спеціалізовані реабілітаційні 

коляски для дітей та дорослих
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ПРО ФІРМУ

Ми польська компанія, яка протягом 35 років розробляє та виробляє 
спеціалізовані реабілітаційні інвалідні коляски Comfort для дітей та 
дорослих, які страждають на церебральний параліч (ДЦП), спинальну 
м'язову атрофію (СМА) або інші захворювання, що викликають параліч та 
парез кінцівок. 

Основний принцип, якого ми дотримуємося, полягає в тому, 

щоб реагувати на індивідуальні потреби наших клієнтів.

При цьому ми приділяємо особливу увагу необхідності підтримки 

правильної постави тіла в інвалідній колясці, розуміючи, наскільки 

важливою є вестибулярна та пропріоцептивна система для розвитку 

пацієнта.

Коляски Comfort значно підвищують комфорт життя дітей, підлітків, 

дорослих та їх опікунів.

Багаторічний досвід та тисячі користувачів по всьому світу 

дозволили нам створити продукт, який є супер зручним, безпечним, 

надійним та функціональним.

Наші коляски зареєстровані в Управлінні реєстрації лікарських 

засобів, виробів медичного призначення та біоцидних засобів.

У 2005 році ми запровадили систему управління якістю ISO 

9001:2000, що дозволяє підтримувати найвищі стандарти 

виробництва та обслуговування клієнтів.

Наша мета – забезпечити комфорт нашим пацієнтам у всіх сферах 

їхнього життя, тому ми активно підтримуємо фонди, які допомагають 

інвалідам.

Відповідно до стратегії КСВ, прийнятої в нашій компанії, ми беремо 

участь у численних проектах, спрямованих на підтримку та допомогу 

людям із множинними та складними порушеннями.

PRZEZNACZENIE



ОСОБЛИВОСТІ 
КОЛЯСКИ COMFORT

Зручність
Всі відгуки про візки Comfort говорять про те, що вони 
дуже зручні для дітей, підлітків та дорослих. Багато хто 
називає їх перепочинком.

Коляски Comfort прості у використанні. Нема складних 
механізмів, які можуть зламатися.

Конфігуратор коляски Comfort допоможе вам вибрати 
оптимальну модель із правильним обладнанням.

Ми проконсультуємо вас про те, що і як ви маєте 
зробити, щоб отримати максимально доступне 
фінансування. Ми обслугуємо або відремонтуємо вашу 
коляску за гарантією та після неї протягом кількох днів.

Надійність
40-річний досвід проектування, конструювання та 
виробництва спеціалізованих інвалідних колясок 
дозволяє нам бути впевненими у їх якості, тому ми 
пропонуємо 25-річну гарантію на раму.

 Для того, чтобы коляски Comfort были надежными, мы 
не используем в их производстве ломающиеся 
пластиковые элементы.  Мы выбираем металлические 
сплавы – более тяжелые и гарантирующие надежность.

Підтримка

Потрібна додаткова полиця для насоса або респіратора? 
Ми підготуємо його для коляски в рамках 
індивідуального проекту коляски Comfort. Вам потрібна 
спеціально профільована оббивка для вашого горба? 
Ми його підготуємо. Чи потрібний вашій дитині клин, що 
розділяє ноги в колінно-стегнової частини? Ми зробимо 
таку.

Індивідуальність

Безпека
Конструкція та балансування коляски Comfort гарантують 
стабільність та безпеку використання. Якщо вам 
потрібний додатковий захист від перекидання - ми 
додамо його до конфігурації коляски.

Спеціальні трубчасті шини, що використовуються в 
колясках Comfort, разом із двоточковими гальмами 
гарантують, що коляска зупиниться на паркеті та 
бездоріжжі та буде безпечно знерухомлена.

Оптимальна конструкція коляски дозволяє скласти її в 
багажник меншого розміру, ніж Ви могли б подумати.

Оптимальна конструкція коляски Comfort та поворотні 
колеса дозволяють вільно пересуватися у невеликих 
приміщеннях та в тому місці, де хочеться провести час.

Подвійна оббивка дозволяє користуватися візком навіть 
тоді, коли верхня оббивка потребує чищення. Ми 
використовуємо матеріали, які легко чистити.

Коляски Comfort дозволяють дитині зручно сидіти за 
столом (належить до колясок розмірів [1], [2], [3], [4], [5] 
на нерухомих та поворотних колесах).

Ви можете вибрати десяток додаткових одиниць 
обладнання, корисного для використання коляски.

Ви живете в будинку зі сходами – у нас є рішення. 
Коляска Comfort може бути адаптована для 
використання з гусеничним сходовим підйомником TGR 
Jolly Junior.

Опція горизонтального положення доступна для 
інвалідних візків Comfort розмірів [1], [2], [3], [4] та [5]. 
Напівлежачий варіант (шезлонг) в інших розмірах. 
Конструкція коляски гарантує стійкість та безпеку кожного 
положення.

Функціональність
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СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА 
КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДІТЕЙ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, 
спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує 
комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для 
прогулянок містом, за містом та в приміщеннях.
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Цілісні колеса, що використовуються в 
найменших колясках, не потребують технічного 
обслуговування.

Цілісні колесаПоворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у 
вузьких та тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні 
кінцівки, таз, грудну клітину, залежно від потреб 
користувача.

Зручні ремені

Глибокий регульований 
підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при 
млявості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Регульована підставка 
для ніг

Легко регульована підставка для ніг  по 
горизонталі та вертикалі відповідно до потреб 
користувача.

Клин утримуючий

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи 
положення колін без надмірного точкового тиску.

Виготовлена   з матеріалу, що легко очищається.

Оббивка

Плавні налаштування кута нахилу спинки в 
положення лежачи на спині як опція.

Спинка з опцією положення 
лежачи

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно 
впливаючи на пропріоцепцію.

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та дуже високий комфорт навіть під 
час багатогодинного перебування у колясці. Чинить 
позитивний вплив на пропріоцепцію

Конструкція коляски дозволяє дитині зручно 
сидіти за столом (для вибраних моделей).

Можливість комфортно 
під'їжджати до столу

Available colors

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16



СПЕЦІАЛЬНА ІНВАЛІДНА 
КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Зручна, безпечна, надійна, функціональна, повністю ергономічна, 
спеціальна інвалідна коляска для дітей та дорослих, що забезпечує 
комфорт та мобільність щодня. Ідеально підходить для відпочинку та для 
прогулянок містом, за містом та в приміщеннях. 
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Available colors

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16

Трубчасті шини з двоточковими гальмами 
гарантують, що коляска буде зупинена на 
паркеті та бездоріжжі та безпечно знерухомлена.

Пневматичні колесаПоворотні передні колеса

Вони полегшують ведення коляски, маневрування нею, особливо у 
вузьких та тісних приміщеннях та на вулиці/за містом.

Ремені, що дозволяють стабілізувати нижні 
кінцівки, таз, грудну клітину, залежно від потреб 
користувача.

Зручні ремені

Глибокий регульований підголівник

Стабілізує правильне положення шиї та голови при 
млявості м'язів шиї або дегенеративних змінах

Регульована підставка 
для ніг

Легко регульована підставка для ніг  по 
горизонталі та вертикалі відповідно до потреб 
користувача.

Клин утримуючий

Він притримує нижні кінцівки, м'яко коригуючи 
положення колін без надмірного точкового тиску.

Можливість використання коляски навіть тоді, 
коли верхня оббивка потребує очищення

Подвійна оббивка

Плавні налаштування кута нахилу спинки в 
положення лежачи на спині як опція.

Спинка з опцією 
положення лежачи

Стабілізуючі подушки/опори

Вони дозволяють стабілізувати корпус, позитивно 
впливаючи на пропріоцепцію.

Спеціальний профіль сидіння

Гарантує стабільність та дуже високий комфорт навіть під 
час багатогодинного перебування у колясці. Чинить 
позитивний вплив на пропріоцепцію  

Конструкція коляски забезпечує безпечне 
транспортування пацієнтів вагою до 90 кг.

Навіть для дуже
великих пацієнтів



PURPOSE

6

The purpose of the stroller

Stroller parameters

0 - 3

30

110

33,5

27

55

up to 120°

23 - 26

110°-155°

15

97,5 x 55 x 50,5

111 x 55 x 92

3 - 6

35

140

35

33

66,5

up to 135°

27,5 - 33,5

110° -145°

21

89,5 x 62 x 55

123 x 62 x 96

6 - 12

50

145

38

37

70

up to 130°

31,5 - 42

100° -135°

23

94 x 64,5 x 51,5

121,5 x 64,5 x 94,5

6 - 14

50

155

38

41

76,5

up to 135°

32 - 42,5

95° -135°

23

98 x 64,5 x 55

122,5 x 64,5 x 94,5

from 14

75

150 - 165

41

45

78

up to 120°

36 - 46

100° - 140°

26,2

112,5 x 69,5 x 56

141 x 69,5 x 95

from 14

75

160 - 180

41

48

83

up to 120°

36 - 46

95° - 150°

26,5

122 x 69,5 x 55

143 x 69,5 x 95

from 14

90

160 - 180

44,5

48

83

up to 120°

36,5 - 46,5

90° -130°

28

122 x 70 x 54

148 x 70 x 95

 Baby [1] Size [3] Size [4] Size [5] Size [6] Size [6+] Size [7]

Stroller for children Stroller for adults

Age of the patient

Maximum patient weight [kg]

Patient height [cm]

Seat width [cm]

Seat length/depth [cm]

Backrest height [cm]

Maximum opening angle against
the backrest [°] standard position

Footrest height adjustment 
range [cm]

Max footrest opening angle 
in realation to the seat [°]

Approximate weight of trolley [kg]

Stroller dimensions after folding 
(length x width x height) [cm]

Stroller dimensions
(length x width x height) [cm]



УСТАТКУВАННЯ

Сумка під коляскою

(Cat. no.: ACTORPWW)

Ремені безпеки

(Cat. no.: ACPASBEZPR)

(Cat. no.: ACBAR)

Бар'єр

Спинка з нахилом
до положення лежачи

(Cat. no.: OL)

Підвищені підлокітники

(Cat. no.: PP)

Цілісні поворотні колеса

(Cat. no.: SK1)

Регульована ручка

(Cat. no.: RŁ)

Спинка адаптована до горба

(Cat. no.: ACTAPG)

Захист від перекидання

(Cat. no.: ACUPP)

Колесо

(Cat. no.: ST)

Подвійна оббивка

(Cat. no.: ACTAPW)

Клин міжстегновий

(утримуючий) 

(Cat. no.: ACKLIN)

(Cat. no.: ACZAG)

Підголівник

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ
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ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Дощовик

(Cat. no.: ACPEL)

Спальний мішок

(Cat. no.: ACŚPI)

Будка з фартухом

(Cat. no.: BUDA)

Захист на ручці

(Cat. no.: ACOCHRAC)

Парасолька

(Cat. no.: PARASOL.KOL.)

Столик

(Cat. no.: ACSTOL)

Торба на ручку

(Cat. no.: TORBA.KOL.)

Ремені на стопи

(Cat. no.: ACPASS)

Ремені на литкову 
поверхню

(Cat. no.: ACPASŁ)

Бічні подушки

(Cat. no.: ACPODUB)

Поперекові опори

(Cat. no.: ACPODPL)

Ремені на стегна

(Cat. no.: ACPASU)

Захист на підставку для ніг

(Cat. no.: ACOCHPOD)

Поперекова подушка

(Cat. no.: ACPODUL)

Подушка для сидіння

(Cat. no.: ACPODUS)

Верхня оббивка

(Cat. no.: ACTAPW)

Ремені на щиколотки

(Cat. no.: ACPASK)
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ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Ми запрошуємо вас використовувати електронну медіатеку та стежити за 
нашими соціальними мережами
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Facebook

Профіль бренду, що інформує про нові продукти, поточну діяльність компанії та благодійну діяльність

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073

Instagram

Профіль зображень, що показує використання колясок, використання аксесуарів та функціональних рішень

instagram.com/comfortpolska

YouTube

Відеоканал Comfort

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ

Електронна медіатека, де ви можете знайти та завантажити фотографії, відео, описи та відгуки користувачів для ваших 
цифрових презентацій.

comfort-reha.pl/content/

Digital Content



MEASUREMENT 
TABLE
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How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of 
the trolley, the measurement of the User should be made.

The most important are 5 dimensions:

The length of the body from the back to the knee well

The length of the body from the seat to the top of the head

Shin length (from the knee to the sole)

The length of the body from the seat to the shoulders

Hips (distance between the widest places)

If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

Length of the lumbar spine

The length of the hump from the shoulders to the end of its 

occurrence

The length of the body from the seat to the top of the head

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy 

prawostronny.
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