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Společnost KURY působí v České republice jako dlouholetý a původ-
ní výrobce (invalidních) mechanických vozíků pro tělesně postiže-
né. Naše produkce je založena na dlouholeté tradici vlastního vývoje 
a prodeje mechanických vozíků v celé škále kategorií a typů. 

Vozíky KURY jsou vyráběny na míru - tedy dle skutečných parametrů 
a individuálních potřeb uživatele. Každý vozík je tak svým způsobem 
originál. To vše při zachování maximální kvality, osobního přístupu 
a  v  neposlední řadě i  dlouhodobé dostupnosti servisních služeb 
a příznivých cen.   

Vyberte si z našeho rozsáhlého portfolia výrobků, které jsou monto-
vány u nás, v České republice. Informujte se u odborného prodejce 
produktů KURY na mechanické vozíky KURY a související produkty. 
Můžete samozřejmě osobně navštívit naši provozovnu nebo si do-
jednat návštěvu našeho pracovníka-specialisty, který Vám s výběrem 
vhodného typu vozíku poradí a připraví podklady pro výrobu.

Každý je pro nás výjimečný…a to doslova. Každý mechanický vozík KURY je specifický výrobek, vyrobený na míru 
pro konkrétního uživatele.
Pokud budete mít zájem o mechanický vozík KURY, kontaktujte odborného prodejce výrobků KURY nebo přímo 
výrobce, společnost KURY. Proškolení odborníci Vám poskytnou nejlepší poradenství a servis při výběru nejen 
vhodného vozíku a jeho nastavení, ale i příslušenství, kterým svůj vozík můžete bohatě dovybavit podle svých potřeb 
či přání. Zároveň Vám mohou výrobky předvést a umožní Vám je také vyzkoušet, popř. poradit s dalším servisem 
a vyhovujícím nastavením.



Název/označení zdravotní pomůcky (výrobku) Skupina Kód pro preskripci Úhrada ZP Doplatek 
klienta

Úhrada celkem:

POMŮCKA PRO PŘEDPIS KÓDŮ PRO PRESKRIPCI ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

-  Pomůcka pro Vás a Vašeho lékaře pro vyplnění oficiálního formuláře  
„Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ (VZP-13). 

- Skupina: 07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility (vozíky a příslušenství)
 13 - ZP pro antidekubitní sedáky a podložky
- Aktuální úhrady ZP, ceny a doplatky Vám sdělí odborný zástupce prodejce.

POMOCNÉ INFORMACE PRO PŘEDPIS VOZÍKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vaše nová zdravotní pomůcka (invalidní vozík či příslušenství) může být hrazena buď přímo z Vašich zdrojů nebo z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění v rámci úhrady Vaší zdravotní pojišťovny. Tato úhrada je buď celková nebo částečná, kdy klient doplatí plnou cenu 
výrobku nad rámec úhrady. Zdravotní pomůcku podle typu předepíše Váš praktický lékař nebo lékař odborný (nejčastěji neurolog, 
rehabilitační lékař nebo ortoped). Pomůcka se předepisuje na specifický formulář - tzv. „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ 
(značený také jako VZP-13). V případě potřeby následného souhlasu revizního lékaře Vaší pojišťovny je nutné vyplnit Vaším lékařem také 
„Žádanku o schválení povolení“. Pro usnadnění při hledání správných kódů, názvů a případně cen výrobků si můžete do tabulky níže připravit 
ve spolupráci s naším odborným zástupcem tyto informace předem a usnadnit tak Vašemu specialistovy vyhledávání kódů pro předpis.

Zde si můžete orientačně vypsat položky, které budete chtít hradit 
Vaší zdravotní pojišťovnou:

Nejedná se o obchodní nabídku 

POZNÁMKY

POUKAZ NA LÉČEBNOU
A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

poř. č.

DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY
oprava – úprava pomůcky

Ev.č.

Pomůcka nová / repasovaná*)

*) nehodící se škrtněte!

Sk Kód Počet Cena

Cena pomůcky

Příjmení a jméno

Číslo pojištěnce f.

Bydliště (adresa)

I hradí pojišťovna Dg.

C spoluúčast pacienta Pomůckatrvalá /dočasná*)

P hradí pacient
*)nehodící se škrtněte!

Dne:

______________________________________
razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře

Pomůcka dočasná na počet měsíců Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny Datum uplatnění:

razítko výdejce

Kód pojišťovny
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ŽÁDANKA O SCHVÁLENÍ (POVOLENÍ)
výkonu – léčiva – ZP – ostatní

Stanovisko revizního lékaře ÚP VZP: razítko a podpis žadatele

____________________________________
VZP-21/2006 datum, razítko a podpis

Čís. schválení

Předběžně dne

Specifikace požadavku:

Zdůvodnění:

Dne:

Kód pojišťovny

Pro pacienta Čís. pojištěnce

(zařízení) IČP

Sk Kód Název

Počet provedení

balení

ks

km

Platnost do

Mechanické vozíky KURY pro český trh

draft

kategorie Název vozíku
kód v číselníku hmotnost 

od (kg)
nosnost

(kg) typ rámu úhrada  
ZP** strana

SÚKL 

07
.0

1.0
1.0

7

dětské 
odlehčené 
variabilní

PIKO 5000573 10,8 100 pevný / Al (kola 20“) ano/částečná 6

NIKOL 1 5000571 11,6 100 skládací / Al (kola 24“, 22“) ano/částečná 8-10

NIKOL 2 5000572 11,6 100 skládací / Al (kola 24“, 22“) ano/částečná 8-10

07
.0

1.0
1.1

4

speciální 
multifunkční 
dětské

DINGO 5011571 od 24,5* 80 skládací, polohovací / Al ano/částečná 7

07
.0

1.0
1.0

5

odlehčené 
variabilní

FOX - HEMI
5000565

15,3 120 skládací / Al ano  ✔ 11

FOX - TANGO 14,3 120 skládací / Al ano  ✔ 12-13

FOX - AKTIV 13,9 120 skládací / Al ano  ✔ 12-13

AKTIV S 5000566 12,5 120 skládací / Al ano  ✔ 14

KU20 5005938 14,5 120 skládací / Al ano/částečná 15

07
.0

1.0
1.0

6

aktivní

AKTIV X1 5000567 11,6 100 skládací / Al ano  ✔
16-17

AKTIV XS 5011569 11 100 skládací / Al ano/částečná

IRIS X1 5000568 10,1 100 pevný / Al ano  ✔
18-19

IRIS XS 5011575 9,5 100 pevný / Al ano/částečná

ZION 5011570 11 120 pevný / Al ano/částečná 20

speciální SALAMANDER - 17,5 100 skládací / Al ne 21

Podkladem pro výrobu vozíku je tzv. zaměřovací protokol (objednávka), který poskytuje výrobci přesné informace (rozměry, 
základní nastavení, barvy, příslušenství apod.) o daném konkrétním výrobku a jeho uživateli. Zároveň slouží jako závazná 
objednávka pro výrobu. Zaměřovací protokol s Vámi vyplní proškolený odborný prodejce nebo přímo zástupce výrobce.

Výrobní a dodací podmínky a lhůty se řídí aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek výrobce a prodejce KURY, 
které jsou nedílnou součástí objednávky (zaměřovacího protokolu).

Originál
ČESKÝ
výrobek

Hmotnost vozíku je pouze orientační údaj! Konečná hmotnost vozíku je závislá 
na parametrech vozíku - rozměrech, doplňkové výbavě a použitém příslušenství! 

* Hmotnost včetně sedací části a zádové opěrky.
** Týká se základní verze vozíku. 

Informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter a nejsou cenovou nabídkou! 



* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.

PIKO Speciální dětský polohovací vozík DINGO DINGO

 nastavitelná/sklápěcí rukojeť pro doprovod

hlavová opěrka

úhlově 
polohovatelná 
stupačka, 
půlené nášlapy

pevná stupačka 
vyjímatelná, celá 
nášlapná plocha

anatomická zádová opěrka 
-  zádová opěrka, boční vedení, boční peloty

abdukční klín vyjímatelný

antidekubitní sedák 
Gemini SPIN

Dětský vozík s pevným rámem 
a zadními koly 20“ 

područky (výškově stavitelné)

addukční vedení

zadní kolo 22“ s komorovým 
ráfkem a bubnovou brzdou

opěrka proti 
převrácení

brzdy pro doprovod (bubnové)• hliníkový, pevný rám
•  zadní kola 20“ 
•  sklopení opěradla i tlačného madla pro snadný transport
•  široké možnosti individuálního nastavení, bohatá škála příslušenství vč. 

upínacích popruhů
•  nastavení těžiště, výšky a sklonu stupačky, výšky opěrky rukou
• vozík je určen pro děti od 3 let věku

➜ v základním provedení:
 • řemínková zádová opěrka
 • výškově stavitelné (kočárkové) madlo pro doprovod
 • vidlice v barvě rámu

SPECIFIKACE DINGO
typ rámu polohovací, hliníkový, skládací

sedací systém anatomická zádová opěrka AZO

stupačka polohovatelná s kloubem nebo 
pevná vyjímatelná

polovací mechanismus zad 2x plynová vzpěra

polovací mechanismus seda 1x plynová vzpěra

max. nosnost (kg) 80

šířka sedačky (cm) 28, 32, 36, 40

hloubka sedačky (cm) 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

výška sedačky (cm) 52

brzdy bubnové, ovládání pro doprovod

rozměr zadních kol 22“ komorový ráfek, plné pláště, 
kola bez obručí

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.14 / částečná

kód pro preskripci - ZP 5011571

Speciální dětský polohovací

Charakteristickou vlastností speciálního dětského vozíku 
DINGO je možnost změny polohy sedu sedícího uživatele 
polohováním (sklápěním) nosné konstrukce - a to 
nezávisle na sobě - zádové části a sedací části.

POLOHOVACÍ VOZÍK

SPECIFIKACE PIKO
typ rámu pevný, hliníkový

stupačka pevná

max. nosnost (kg) 100

šířka sedačky (cm) 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

hloubka sedačky (cm) 22, 24, 26, 28, 30, 32

výška sedačky (cm) 42, 43, 44, 45

rozměr zadních kol 20“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.07 / částečná

kód pro preskripci - ZP 5000573

volitelně: chrániče 
výpletu s potiskem*

volitelně: zadní kola 
KID Black&White 20“*

volitelně: 
zádová opěrka 
Gemini Twin*

6 7



* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.

NIKOL 

Výškově nastavitelné 
rukojeti

Nastavitelné 
opěrky rukou

Antidekubitní 
sedák

Nastavitelná 
stupačka

Anatomická zádová 
opěrka

Fixační popruhy

Abdukční 
klín

Vozíčky NIKOL umožňují 
maximální míru přizpůsobení 
potřebám uživatelů díky široké 
škále doplňků a příslušenství.*

Návleky 
na obruče

Chrániče drátů

•  kompaktní a flexibilní dětský vozík pro výšku 
uživatele od cca 110 cm

• lehký skládací hliníkový rám
•  verze NIKOL 1 - pevná stupačka
• verze NIKOL 2 - odnímatelná stupačka
• zadní kola 24“ nebo 22“ 
• bohatá škála příslušenství

➜ v základním provedení:
 • vidlice a kříž ve stříbrné barvě
 • rámečky područek v barvě rámu

Dětský skládací vozík se zadními koly 24“ nebo 22“

SPECIFIKACE NIKOL 1 NIKOL 2
typ rámu skládací, hliníkový

kříž průběžný, stříbrná

stupačka pevná odnímatelná

max. nosnost (kg) 100

šířka sedačky (cm) 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

hloubka sedačky (cm) 28, 30, 32, 34, 36

výška sedačky (cm) 46, 48, 50

rozměr zadních kol 22, 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.07 
částečná

07.01.01.07 
částečná

kód pro preskripci - ZP 5000571 5000572

volitelně: 
anatomická 
zádová opěrka 

volitelně: 
anatomická 
zádová opěrka 
s bočními 
pelotami*

volitelně: kryty výpletu 
kol s vlastním vzorem*

volitelně: stavitelná 
madla a brzdy pro 
doprovod*

volitelně: upínací 
a polohovací popruhy*

volitelně: abdukční klín*

volitelně: silikonové 
návleky na obruče kol*

NEJŽÁDANĚJŠÍ  

DĚTSKÉ VOZÍKY

Vozík NIKOL byl 
úspěšně testován 

v akreditované 
zkušebně Millbrook  

ve Velké Británii 
(2017).

8



* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.
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FOX-HEMIPřizpůsobení Odlehčený univerzální vozík s příznivou cenou a možností konfigurace

SPECIFIKACE FOX-HEMI
typ rámu skládací, hliníkový

kříž typ U, dvojitý, černý

stupačka odnímatelná, půlená

váha vozíčku od (kg) 14,5

max. nosnost (kg) 120

šířka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

hloubka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45  | 47

výška sedačky (cm) 46, 48, 50

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.05 / ano  ✔

kód pro preskripci - ZP 5000565

➜ v základním provedení:
• hliníkový, pevný a stabilní rám
• dvojitý skládací kříž
•  možnost úpravy nastavení těžiště
• sedačka s možností nastavení tuhosti
•  rychloupínací zadní kola s plným pláštěm 

PU 24 x 1 3/8“
• poháněcí obruč hladká hliníková
• textilní lýtkový popruh
• výběr ze velkého spektra barev

NEJDOSTUPNĚJŠÍ STANDARDNÍ 

VOZÍK KURY BEZ DOPLATKU

NIKOL 2
➜ nadstandardní výbava:
•  vysouvací madla pro 

doprovod
• řemínková zádová opěrka 
• textilní plachtička DOBBY
•  područky s výškově 

stavitelným madlem
• boční výstelky
• doplňková barva červená
• pogumované obruče

NIKOL 1
➜ nadstandardní výbava:
• anatomická zádová opěrka
•  područky s výškově 

stavitelným madlem
• upínací vestička VETTEL
• doplňková barva černá
•  jednoruční ovládání 

zadních kol

NIKOL 2
➜ nadstandardní výbava:
•  vysouvací madla pro doprovod
• řemínková zádová opěrka 
•  prodyšná textilní plachtička AirFLOW
•  područky s výškově stavitelným madlem
• abdukční klín odnímatelný
•  brzdy pro doprovod (bubnové)
•  přední kolečka hiníková Frog Legs 6“
• doplňková barva černá
• obruč tvrdý elox

NIKOL 1
➜ nadstandardní výbava:
•  vysouvací madla pro 

doprovod
• řemínková zádová opěrka 
•  prodyšná textilní plachtička 

AirFLOW
• abdukční klín odnímatelný
•  blatníčky s výškově 

stavitelným madlem
• upínací vestička VETTEL
•  silikonové návleky na obruče

Co všechno může mít vozík NIKOL? - příklad konkrétních realizací

volitelně: prodloužený držák zadního 
kola u konfigurace vyžadující posun 
těžiště vzad (např. pro vysokou 
amputaci apod.)

11



* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.

FOXRodina praktických a lehkých skládacích vozíků typu FOX  
se širokým rozsahem nastavení, variant a konfigurací

➜ jiný typ odnímatelné stupačky

FOX-TANGO

volitelně: kolíková poháněcí obruč*

volitelně: područka s výškově 
stavitelným madlem*

vyjmutí stupaček z vozíku

SPECIFIKACE FOX TANGO FOX AKTIV
typ rámu skládací, hliníkový

kříž typ U, dvojitý, černý

stupačka odnímatelná pevná

max. nosnost (kg) 120

šířka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

hloubka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45  |  47

výška sedačky (cm) 46, 48, 50

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.05 / ano  ✔

kód pro preskripci - ZP 5000565

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VOZÍKY  

V ZÁKLADU BEZ DOPLATKU

volitelně: řemínková 
zádová opěra 
s čalouněním AirFLOW*

volitelně: sedák Gemini SPIN*

volitelně: opěrka (kolečka) proti převrácení*

FOX

FOX-AKTIV
➜  aktivní design přední části 

(pevná stupačka)

volitelně: 
nášlapná 
plocha půlená

volitelně: chrániče  
výpletu kol*

12 13



* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.

Skládací odlehčený vozík vyšší kategorie - semi-aktivní KU20Lehký a atraktivní skládací vozík aktivního typu,  
v základní verzi bez doplatkuAKTIV S

• atraktivní a funkční design
• odolný, skládací hliníkový rám
• skládací kříž typu „U“ v černé barvě
• široká škála nastavení a příslušenství

•  lehký, skládací vozík s odnímatelnou stupačkou
• široká škála nastavení a příslušenství

➜ v základním provedení:
 • skládací kříž průběžný, v stříbrošedé barvě
 •  řemínková zádová opěra s vícebodovým nastavením tuhosti 
 • příprava pro instalaci opěrky proti převrácení (nášlapné patky)
 • odnímatelná stupačka půlená

SPECIFIKACE AKTIV S 
typ rámu skládací, hliníkový

kříž typ U, dvojitý, černý

stupačka pevná

max. nosnost (kg) 120

šířka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

hloubka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45  |  47

výška sedačky (cm) 46, 48, 50

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.05 / ano  ✔

kód pro preskripci - ZP 5000566

ATRAKTIVNÍ VOZÍK PRO 

AKTIVNĚJŠÍ UŽIVATELE

SPECIFIKACE KU20
typ rámu skládací, hliníkový

kříž průběžný, dvojitý, stříbrošedá

stupačka odnímatelná, půlená

max. nosnost (kg) 120

šířka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

hloubka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45  |  47

výška sedačky (cm) 46, 48, 50       

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.05 / částečná

kód pro preskripci - ZP 5005938

volitelně:
• čalounění AirFlow
• vidlice komfort
• blatník s výškově stavitelným madlem
• opěrka proti převrácení
• barevný set dílů GOLD (na přání)
• přední kolečka Frog Legs 6“
• prodloužená páka brzdy
• ledvinka pod sedačkou
• zadní kola Dynamic COLOR černá
• obruče potažené kůží

AKTIVNÍ VOZÍK  

V ZÁKLADU BEZ DOPLATKU
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* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.
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Aktivní ultralehké vozíky se skládacím rámem 
a možností rozsáhlé doplňkové výbavy AKTIV XSAKTIV X1

ví
ce

bo

dové nastavení tuhosti zádové opěry

12 poloh nastavení těžiště

SPECIFIKACE AKTIV X1 AKTIV XS 
typ rámu skládací, hliníkový

kříž průběžný, dvojitý v barvě rámu

stupačka pevná nebo odnímatelná

max. nosnost (kg) 120 100

šířka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

hloubka sedačky (cm) 34, 36, 38, 40, 42, 45  |  47

výška sedačky (cm) 46, 48, 50       

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.06 / 
 ano  ✔

07.01.01.06 / 
 částečná

kód pro preskripci - ZP 5000567 5011569

v základním provedení: 
ráfky zadních kol 
Ultralight

voliteklně: 
odnímatelná 
stupačka*

NEJŽÁDANĚJŠÍ  

AKTIVNÍ VOZÍKY

zadní kola Camel Black*přední kolečka ALPU 4“*

volitelně: sedák 
Gemini SPIN*

volitelně: zádová opěrka 
Gemini TWIN*

Vozík AKTIV X1 byl 
úspěšně testován 

v akreditované 
zkušebně Millbrook  

ve Velké Británii 
(2017).

• atraktivní a kompaktní design
• široká škála nastavení a příslušenství
• možnost konfigurace s odnímatelnou stupačkou*
• 12 poloh pro přesné nastavení těžiště

➜ v základním provedení AKTIV X1:
  •  řemínková zádová opěra s nastavením tuhosti
 • skládací kříž průběžný, v barvě rámu
 • vidlice komfort v barvě rámu
 • zadní kola - ráfek ultralight + Schwalbe MPE

➜ v základním provedení AKTIV XS (navíc oproti verzi X1):
 • čalounění (plachtička) AirFlow
 • blatník Karbon + doplňková barevnost dle výběru
 • přední kolečka ALPU 5“ nebo 4“ - hliníkový ráfek
 • zadní kolo CAMEL + brzda kompaktní
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* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.

na
sta

vení tuhosti sedačky* 

m
ož

nost ú
pravy nastavení těžiště

kompaktní brzdy*

• nejvyšší model aktivního vozíku KURY
•  vozík s pevným rámem s atraktivním a moderním designem
• možnost prodloužené verze rámu
• nastavení úhlu zádové opěry včetně úplného sklopení
• možnost změny nastavení těžiště
•  bohatá škála nadstandardní výbavy a doplňků

➜ v základním provedení IRIS X1:
  •  řemínková zádová opěra s vícebodovým nastavením tuhosti
 • vidlice v barvě rámu
 • zadní kola - ráfek TOP ultralight + Schwalbe MPE

➜ v základním provedení IRIS XS (navíc oproti verzi X1):
 •  materiál rámu - Al 7020 T6
 • čalounění (plachtička) AirFlow
 •  karbonové doplňky (blatník, stupačka, krytka pouzdra předních kol)
 • zadní kolo Extreme Light ONE + kompaktní brzdy

Aktivní ultralehké vozíky s pevným rámemIRIS X1 IRIS XS

7020Aluminium

SPECIFIKACE IRIS X1 IRIS XS

typ rámu
pevný, hliníkový

volitelně*  
Al 7020 T6 Al 7020 T6

stupačka pevná, jednodílná 

váha vozíčku1 od (kg) 10,1  
(7,5 kg bez zadních kol)

9,5  
(6,5 kg bez zadních kol)

max. nosnost (kg) 100

šířka sedačky (cm) 36, 38, 40, 42, 45

hloubka sedačky (cm) 36, 38, 40, 42, 45  |  47

výška sedačky (cm) 46, 47, 48, 49       

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.06 / 
 ano  ✔

07.01.01.06 / 
 částečná

kód pro preskripci - ZP 5000568 5011575

air-flow
backrest

adjustable tension
seat systemhand-made

carbon parts

volitelně: zadní kola Dynamic COLOR*

volitelně: zadní kola 
off-road COUNTRY*

volitelně: brzdy pro 
doprovod (bubnové)*

doplňková barevnost*

karbonové doplňky* ➜ viz str. 28

karbonová stupačka*

volitelně: čalounění AirFLOW*

volitelně: sedák Gemini SPIN

volitelně: zádová opěrka 
Gemini TWIN

TOP AKTIVNÍ VOZÍK
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* Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy. * Nadstandardní výbava nad rámec základní verze vozíku. Informujte se na preskripční kódy, úhradu ZP či doplatek nadstandardní výbavy.
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• speciální vozík určený k rekreaci a pobytu např. u vody, na pláži
•  možnost pohybu ve slané i sladké vodě, a v lehkém terénu
•  polohování zádové opěrky a opěrky nohou
•  snadné skládání a převoz

Vozík určený pro volný čas, pobyt u vody, v přírodě.

vo
lit

en
ě: 

sn
adný převoz v nepromokavých taškách

sk

lopením lze jednoduše vozík složit

21

salamander

NEHRAZENO ZP ✗

S vozíkem SALAMANDER lze 
pojíždět po pláži či vjíždět do 
vodní plochy.

Vozík SALAMANDER je na 
vodní hladině nadnášen a bez 
zátěže se nepotopí.

Vozík Salamander není v žádném případě pomůckou určenou 
pro plavání a nelze ho ve vodě považovat za záchrannou 
pomůcku! Při používání vozíku dodržujte návod pro použití.

Aktivní ultralehký vozík se zpevněným rámemZION
SPECIFIKACE ZION

typ rámu 
pevný, hliníkový

Al 7020 T6

stupačka pevná, jednodílná 

váha vozíčku1 od (kg) 11

max. nosnost (kg) 120

šířka sedačky (cm) 36, 38, 40, 42, 45

hloubka sedačky (cm) 36, 38, 40, 42, 45 | 47

výška sedačky (cm) 46, 47, 48, 49

rozměr zadních kol 24“

skupina ZP / úhrada ZP 07.01.01.06 /  
částečná

kód pro preskripci - ZP 5011570

•  vozík s pevným, zpevněným rámem
•  nastavení úhlu zádové opěry včetně 

úplného sklopení
• možnost změny nastavení těžiště
•  bohatá škála nadstandardní výbavy 

a doplňků

➜ v základním provedení:
 •  materiál rámu - Al 7020 T6
  •  řemínková zádová opěra 

s vícebodovým nastavením tuhosti 
a vrchním čalouněním AirFlow

 • řemínková sedačka
 • blatník karbon
 • odpružené vidlice Frog Legs Phase2
 • kompaktní brzdy
 •  zadní kola - ráfek TOP ultralight  

+ Schwalbe MPE
 •  přední kolečka ALPU 5“ nebo 4“  

- hliníkový ráfek
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

SEDAČKA ANTIDEKUBITNÍ ANATOMICKÁ 
GEMINI ALPHA
•  podložka z viscoelastické paměťové pěny tl. 5 cm
• pomáhá prevenci při vytváření proleženin a otoků
• rozměr dle šířky a hloubky sedačky vozíku
•  potah z provětrávané 3D tkaniny, lze sejmout a prát
• spodní část - speciální protiskluzový povrch
• reflexní poutko vpředu

Široká škála příslušenství a nadstandardní výbavy  
umožňuje přizpůsobit vozík specifickým požadavkům a potřebám. Díly a příslušenstvíDíly a příslušenství

POLOHOVACÍ ZÁDOVÁ OPĚRA
•  umožňuje naklápění zad plynule v úhlu k sedačce: 90° – 130°
•  ovládání sklonu pomocí táhel na rukojeti

VYSOUVACÍ MADLA (RUČKY) PRO DOPROVOD
•  jednoduše stavitelná výška tlačných madel  

s fixací polohy pojistnou páčkou

OVLÁDÁNÍ ZADNÍCH KOL JEDNOU RUKOU
•  nezávislý systém dvou samostatných  

zadních kol spojených torzní tyčí  
(poháněcí kolo s dvěmi  
obručemi + kolo bez obruče),  
který umožňuje současný pohon  
obou kol jednou rukou

•  torzní tyč lze z vozíku snadno  
vyjmout a tím umožnit jeho složení

•  poháněcí kolo lze umístit  
nalevo nebo napravo

•  obě kola jsou rychloupínací
• obutí kol dle nabídky 

PŘÍDAVNÁ OPĚRKA HLAVY
• nabízená ve 3 velikostech 
•  instalace na vozík pomocí sklopného ráhna nebo jako součást 

anatomické zádové opěry AZO (➜ str. 21)
• možnost sejmutí a vyprání potahu 
• potah 3D tkanina černá

UPÍNACÍ A POLOHOVACÍ PROSTŘEDKY VETTEL
• bezpečné a pohodlné držení trupu na vozíku
•  zabraňují přesunutí nebo sklouznutí těla 
•  ergonomický a adaptabilní design
•  snadná a rychlá manipulace vč. nastavení

TERAPEUTICKÉ DESKY (STOLKY) 
•  odolný 8mm polykarbonát, zvýšený okraj (30 mm) ze tří stran 

zabraňující padání věcí z desky
•  možnost odklopení desky podél vozíku nebo vyjmutí z vozíku
•  možnost potisku vlastním motivem

příklad příklad vlastního vlastního potiskupotisku

Pro kompletní přehled 
dostupných typů upínacích 
a polohovacích prostředků 
se informujte u prodejce 
nebo v samostatném 
letáku, kde naleznete 
i jednotlivé kódy pro plnou 
úhradu ze ZP.

TIP

úhrada ZP ano  ✔

kódy viz samostatný leták

úhrada ZP částečná  

kód ZP 5000822

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5000772

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5000768

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5000771

úhrada ZP ne

úhrada ZP ne
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

SILIKONOVÉ NÁVLEKY NA OBRUČE 
• atraktivní a funkční doplněk
• kvalitní silikonový materiál 
•  jednoduchá instalace na obruč (pouze se navlékne 

na obruč, nijak se dále nepřidělává ani nelepí)
•  obruč nestudí, zlepšení ergonomie úchopu, estetická 

funkce, příjemný na dotek
• při záběru neprokluzuje
•  na výběr v 7 barvách, pro kola 24“, 22 a 20“

KRYTY DRÁTŮ ZADNÍCH KOL  
• pro zvýšení bezpečnosti a atraktivity vozíku

Originál
ČESKÝ
výrobek

Díly a příslušenství

NEJŽÁDANĚJŠÍ  

PŘÍSLUŠENSTVÍ VAŠE JEDINEČNOST

Široká škála příslušenství a nadstandardní výbavy  
umožňuje přizpůsobit vozík specifickým požadavkům a potřebám.

Váš vozík může být skutečný originál. Jenom pro Vás…

VÝŠIVKA NA ZÁDOVÉ OPĚRCE 
•  dodaný motiv zpracujeme nebo sami navrhneme nový  

a necháme kvalitně vyšít na zádovou opěrku
•  motiv lze poté vyšít i na další textil (tričko, mikinu nebo ručník apod.)
•  pouze pro řemínkovou zádovou opěrku s textilní plachtičkou 

můj mazlík… anebo cokoliv…

KRYTY DRÁTŮ KOL S VLASTNÍM MOTIVEM 
•  vámi dodaný motiv (např. fotografii) necháme natisknout  

na kryty drátů zadních kol vozíku 

Originalita

pro sponzory… nej fanoušek…

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5000755

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5011572

úhrada ZP ne
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

ALPU 100 x 35

ALPU 125 x 35

ALPU 150 x 35 
Frog Legs

Přední kolečka Kolo (RÁFEK+NÁBOJKA+VÝPLET)

Vidlice

Poháněcí obruče

Díly a příslušenství Díly a příslušenství

PLASTOVÝ RÁFEK
• PU plášť černý (šedý)
• průměr kolečka: 100 (4“) | 125 (5“) | 150 (6“) | 175 (7“)
• na přání a dle techn. možností lze i 200 mm

Pro správnou funkčnost a použití opdružených vidlic je nutné upravit nastavení vozíku 
(zejména těžiště). Konzultujte použití odpružených vidlic s dodavatelem vozíku.

HLINÍKOVÝ RÁFEK
• barva ráfku dle nabídky*
• PU plášť černý
• průměr kolečka: 100 (4“) | 125 (5“) | 150 (6“)

PEVNÁ ODPRUŽENÁ
Frog Legs Phase 2 (USA)

pro
tip

rů
raz

stř
ed

ní 
tří

da

ne
jle

hč
í

sta
nd

ard

STANDARD - jednokomorový ráfek, 36 ocel. 
drátů - křížený výplet, váha 850 g; možné osazení 
bubnovou brzdou

ULTRALIGHT ČERNÝ - dvoukomorový ráfek, 
hliníková nábojka, 24 drátů - rovný výplet, černý 
lak, váha: 710 g

hliník - tvrdý elox

Na obruče lze navléknout silikonové návleky, které také zlepšují ergonomii úchopu (viz ➜ str. 24)

8 kolíků/12 kolíků

standardní komfort ultralight

Obutí FOUKANÉ PLÁŠTĚ PLNÉ PLÁŠTĚ

TIP

pogumovanáhliník - stříbrný elox nerezová kožený potah

ZÁKLADNÍ ODOLNÉ A LEHKÉ

Základní přehled nabídky volitelného příslušenství a doplňků.

* FrogLegs (150 mm/6“) pouze černé a stříbrné
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

Díly a příslušenství Základní přehled nabídky volitelného příslušenství a doplňků.

Originál
ČESKÝ
výrobek

EXTREME LIGHT ONECAMELDYNAMIC COLOR COUNTRY
•  velmi lehké kolo (1 080 g);  

obutí - pláště Schwalbe ONE
•  pevné kolo s atraktivním a silným výpletem; 

černá nebo stříbrná varianta; obutí Schwalbe 
MPE

•  designové kolo: 18 drátů - výběr 
z 5 barev; obruč tvrdý elox; obutí 
Schwalbe MPE

•  offroad plášť; možnost 
bubnové brzdy

Karbonové díly

Kompletní kola (KOLO+OBUTÍ+OBRUČ) 

• ručně výrobené karbonové díly
• blatník (všechny vozíky s možností instalace blatníku)
• stupačka - nášlapná plocha (pouze IRIS X1 a PIKO)
• záslepka vidlice předního kola (všechny vozíky)

hand-made
carbon parts

Textilní díly

ZÁDOVÁ KAPSA
•  rozměr: 30 x 20 x 2 cm
• pro plachtičku DOBBY nebo AirFLOW

ZÁKLADNÍ ZÁDOVÁ OPĚRKA
• textílie kortexin, barva dle výběru
• polstrované čalounění

ŘEMÍNKOVÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA
•  pomocí řemínků se zdrhovadly lze nastavit 

požadovanou tuhost zádové opěrky

PLACHTIČKA DOBBY®
•  střední část - kortexin v barvě dle 

vzorníku viz ➜ str. 30 + DOBBY® černý
• možnost zádové kapsy a výšivky

PLACHTIČKA AirFLOW
• provětrávaná 3D textilie  
• střed černá + doplňková barva viz ➜ str. 30
• možnost zádové kapsy a výšivky

ŘEMÍNKOVÁ SEDAČKA
•  pomocí řemínků se zdrhovadly lze nastavit 

požadovanou tuhost sedačky

ODEPÍNACÍ KAPSA POD SEDAČKOU  
+ JISTÍCÍ PÁSEK PRO SLOŽENÍ VOZÍKU
•  pásek je součástí odepínací kapsy nebo jej lze 

objednat zvlášť a slouží pro zajištění vozíku ve 
složené poloze

OCHRANNÉ NÁVLEKY NA RÁM
• 3D textilie černá + výšivka
•  pro vozík IRIS X1

BAREVNÉ NEJLEHČÍ DO TERÉNU
ATRAKTIVNÍ A ODOLNÉ
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

Barvy Barva je základ…

základní

metalické

speciální doplňková barevnost
• vidlice
• držák zadního kola (dle typu vozíku)

- oranžová
- bílá
- černá
- červená
- modrá
- limetka

bílá lesk

hnědá

root

černá

kortexin
• sedačka
• zádová opěrka
• doplňková barva k DOBBY

3D textilie
•  doplňková barva 

k AirFLOW

zelená tyrkys červená žlutá šedá růžová černá tmavě modrá béžová rubín oranžová

fialová zelená šedá červená modrá DOBBY

khaki navi spring rosary

stříbrná žlutá červená oranžová fialová nivea blue zelená tyrkysová antracit

bílá mat žlutá červená růžová fialová zelenámodrá černá lesk černá mat stříbrošedá
(doplňková)

Barva - RÁM A SOUVISEJÍCÍ ČÁSTI (DLE TYPU VOZÍKU) 

Textil - BARVA TEXTILU SEDAČKY, ZÁDOVÉ OPĚRKY A DOPLŇKOVÁ BAREVNOST AIRFLOW (DLE TYPU) 

Široká škála příslušenství umožňuje přizpůsobit  
vozík vaším specifickým požadavkům a potřebám. Anatomická zádová opěrka AZO

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5000766

Textilní části jsou připnuty suchým zipem, 
jsou odnímatelné a pratelné v ruce, popř. 
mohou být vyměněny za nové.

boční vedení

boční peloty

hlavová opěrka ( doplňkové příslušenství)

nastavitelné

malá Gemini

malá standardní 
MĚLKÁ

velká standardní 
HLUBOKÁ

•  4bodové uchycení 
na zádové trubky

•  jednoduché zajištění, 
odjištění a vyjmutí 
z vozíku

•  nastavitelná šíře 
montážních úchytů

•  zlepšuje komfort držení trupu 
uživatele na vozíku

•  pevná hliníková konstrukce 
s bočním vedením a kvalitním 
čalouněním 3D tkaninou + 2 cm 
pěnová výplň, nastavitelné podle 
proporcí uživatele

• instalace ve vozících šíře 30–45 cm
•  doplňkové příslušenství - hlavová 

opěrka, hrudní peloty, korekční 
vedení pánve, fixační popruhy

•  pro výrobu je nutné vyplnit 
speciální zaměřovací list

Originál
ČESKÝ
výrobek30 31



Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN jsou zdravotní 
pomůckou určenou primárně k prevenci následků 
dlouhodobého sezení, především proti tvorbě dekubitů 
a otlaků na sedacích částech těla. Pomocí jedinečné 
technologie své konstrukce a díky použitým materiálům 
poskytují sedáky GEMINI SPIN:

•  ideální rozložení hmotnosti uživatele při sezení

•  odvod tělesné teploty a vlhkosti včetně jejich regulace 
v oblasti sedu

•  přizpůsobení se tvaru sedacích partií s absorpcí 
nepravidelností kontury těla i oděvů při sezení 

• proudění vzduchu v horizontálním i vertikálním směru 

Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN 
se nabízí v několika typech tvrdosti 
viscoelastické pěny a dvou profilech 
sedací části.

3D nopy maximální 
prodyšnost

termoregulace

Originál
ČESKÝ
výrobek

úhrada ZP ano  ✔

kód ZP 5005947

Anatomická zádová opěrka GEMINI TWIN

nízká S střední M vysoká L
výška plechu 24 cm 32 cm 40 cm

výška vč. čalounění 27 cm 35 cm 43 cm

bederní opěra ✔ ✔ –

boční peloty – ✔ ✔

Be Seen Line ✔ ✔ ✔

úhrada ZP ✔ ✔ ✔

kód SÚKL 5005954 5005957 5005960

antidekubitní 
sedáky

anatomická 
zádová opěrka

bederní 
opěrka

Opěrky GEMINI TWIN jsou anatomicky tvarované pevné 
zádové opěrky určené k instalaci do většiny invalidních vozíků.
Hlavní opěrná zádová část je doplněna tzv. bederní opěrkou 
(pro velikosti S a M), která pomáhá ergonomickému postavení 
bederní a pánevní oblasti páteře a zároveň vyplňuje prostor 
mezi opěrkou a sedačkou. Bederní opěrka je nezávisle 
nastavitelná a lze ji popř. vyjmout. 
Opěrky GEMINI TWIN jsou nabízeny ve třech výškách 
a v různých šířkách při zachování proporční konturace. 

GEMINI TWIN 

Originál
ČESKÝ
výrobek
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Použité příslušenství a doplňková výbava nemusí být navzájem kompatibilní v různých konfiguracích a velikostech, a to i s ohledem na konstrukční možnosti a rozměry vozíku. 
Konzultujte použití dílů s odborným prodejcem či výrobcem vozíků!

ODLEHČENÝ MATERIÁL

trendy 2017

7020Aluminium

Hliník 7020 T6 s pevností téměř o 20 % větší než 
standardně používaný hliník (6061)

To vše při významném snížení hmotnosti!

Např. nabarvený rám vozíku IRIS X1 š. 40 cm 
z materiálu Al 7020 váží pouhých 950 g.

Rám vašeho vozíku 
může vážit jako pírko…

Obruče potažené kůží. Precizní ruční práce!
Různé barvy kůží i nití.

n a š e  t r e n d y

Originál
ČESKÝ
výrobek

V ČR NABÍZÍME

JAKO PRVNÍ 
Motor 48V/500 W
Baterie 48 V
Nabití do plné kapacity cca 6 hodin
Maximální dojezd 25-30 km*
Maximální rychlost 15 km/hod**
Hmotnost cca 12 kg (bez adaptéru)
Zatížení dle nosnosti vozíku
Rozměry pohonu 90/50/30 cm
*  Dojezdová vzdálenost je úměrně závislá 

na podmínkách jízdy a profilu trati.
**  Jedná se o max. rychlost doporučenou vý-

robcem s ohledem na legislativní omezení.

Parametry

E-mobilita Jednoduché řešení pro vaši každodenní mobilitu.

Elektropohon
•  Samostatný, odnímatelný přídavný elektro-

pohon k mechanickému invalidnímu vozíku
•  Jednoduchá hliníková konstrukce - s mož-

ností barvy korpusu v barvě rámu vozíku
•  Kompaktní, malé rozměry - lze složit 

do vaku, umístit např. pod postel, do kufru 
auta apod.

•  Jednoduché připnutí a odepnutí z vozíku, při-
čemž uchycení nelimituje končetiny uživatele

•  Velký výkon a odpovídající dojezd, možnost 
připojení záložní baterie

•  Výborná manipulovatelnost - otočení vozíku 
„na místě“ a ovladatelnost výkonu

•  Přehledný kontrolní displej s mnoha zobrazo-
vacími funkcemi

•  Jednoduchý stojánek pro krátkodobé „opře-
ní“ pohonu

Originál
ČESKÝ
výrobek
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Zobrazené výrobky v tomto katalogu a jejich specifikace 
mohou obsahovat příplatkové a nadstandardní položky. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen, technických 
a dalších parametrů vč. výrobního sortimentu bez předchozího 
upozornění! 
© ver 09/2022

Výroba a prodej:
KURY spol. s r.o.
Zdechovice 28, 533 11, okr. Pardubice
tel.: +420 466 936 139
e-mail: info@kury.cz
www.kury.cz

Tento katalog produktů platí od září 2022 - dřívější katalogy KURY ztrácejí tímto svou platnost. Katalog má pouze informativní charakter. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny ve výrobním programu bez předchozího upozornění! Platnost tohoto katalogu končí vydáním nové, 
aktuální verze. Vždy si ověřte dostupnost a charakteristiku jednotlivých položek v aktuální nabídce výrobce!


