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KUSCHALL Champion SK – mažesnis nei kada nors anksčiau
KUSCHALL Champion SK yra aktyvaus tipo, suglaudžiamo rėmo, stilingas ir išskirtinis
neįgaliojo vežimėlis. Tik per 3 žingsnius jį galima sulankstyti į mažiausią kelioninį neįgaliųjų vežimėlį
pasaulyje! Dėl mažo dydžio ir kompaktiškumo dauguma avialinijų šį vežimėlį priima kaip rankinį
bagažą.
KUSCHALL Champion SK turi unikalų horizontalaus rėmo suglaudimo mechanizmą ir būtent dėl
to jis yra mažiausias kelioninis vežimėlis pasaulyje. KUSCHALL Champion vežimėlių kategorija pradėta
gaminti prieš 30 metų ir visą laiką buvo tobulinama. Naujausias KUSCHALL Champion SK vežimėlis
sulankstomas iki A4 aplanko aukščio (31 cm). Kiti išmatavimai: ilgis 67 x plotis 22 cm.

Šis vežimėlis suteikia išsskirtinį važiavimo malonumą. Jis yra stabilus ir tvirtas, pritaikomas pagal
kiekvieno asmeninius poreikius. Nugaros atramos kampas yra reguliuojamas - 5 galimos padėtys. Taip pat
svorio centrą galima reguliuoti dar tiksliau, nes yra net 9 skirtingos padėtys. Idealiai tinka aktyviam gyvenimui,
lenvai ir paprastai sulankstomas jis gali būti transportuojamas ant automobilio priekinės keleivio sėdynės.
KUSCHALL Champion SK yra stilingas, minimalistinio dizaino, ilgaamžiškas vežimėlis. Čia
dera stilius ir komfortas. Ypatingos konstrukcijos ir surinkimo dėka vėžimėlis įgauna “kietą” įvaizdį.
KUSCHALL Champion SK suteikia galimybę išreikšti save: platus spalvų bei konfigūracijų pasirinkimas.
Rėmas gali būti ne tik aliuminis (kaip kitų sulankstonų vežimėlių), bet ir titatininis ar karboninis.
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Apie kompaniją:

KUSCHALL istorija prasidėjo prieš 33 metus, kai Rainer Küschall įkūrė Küschall gamyklą Šveicarijoje.
Būdamas 16 metų po nelaimingo atsitikimo jaunas vaikinas tapo tetraplegiku be galimybės judėti. Gydytojai
pranašavo trumpą gyvenimą ir lovos režimą. Tačiau Rainer jautėsi "kovotoju" ir po kelerių metų, praleistų
ligoninėse ir reabilitacijos centruose, pats pradėjo kurti lengvus vežimėlius, valdomus paties naudotojo.
KUSCHALL

– tai pasaulis, kur

kiekvieno naudotojo gyvenimo būdas ir siekiai yra patys svarbiausi.

Kiekvienas vežimėlis yra unikalus ir pritaikytas individuliai. Svarbiausia - asmenybė!

Nuorodos:
https://www.youtube.com/watch?v=7SAityixCvQ
https://www.youtube.com/watch?v=H5cgWuxnyUA
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