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Přestaňte s kompromisy!
Nemusíte jezdit ve velké dodávce jenom proto, že jste na invalidním vozíku.
Nebylo by daleko příjemnější mít možnost sedět pohodlně na předním sedadle, namísto v 
zadní části dodávky na kolečkovém křesle? 

Mít sedan nebo kombi s nízkými emisemi a používat Carony Evo k tomu, abyste se dostali 
dovnitř i ven! Tento unikátní invalidní vozík vás přepraví z vašeho domu přímo do vašeho 
automobilu bez namáhavé práce se zvedáním vozíku. Nakupování, návštěva přátel a výlety 
se stanou přirozenou součástí vašeho životního stylu.

Snadné použití
Vozík Carony Evo byl navržen k snadnému použití.
Uvolňovací funkce vozíku je automatická, a jakmile se 
zakotví vozík k automobilu, sedadlo vozíku lze snadno 
přesunout dovnitř, zatímco podvozek vozíku zůstane na 
zemi.

Funkce Carony Evo jsou stejné 
jako u normálního komfortního 
invalidního vozíku
Při používání invalidního vozíku Carony Evo objevíte jeho 
pohodlí, stabilitu a snadnou manipulaci. Při celkové šířce 
65 cm snadno projedete i úzkými dveřmi a robustní kola 
vás dostanou přes nerovný terén při jízdě venku.
Používáte-li elektrický vozík pak je pro vás Carony Go 
tou nejlepší volbou. Je to pohodlné křeslo s pohonem, 
které má stejný kotevní mechanismus jako manuální křeslo 
Carony Evo.



 
 
 

Pečujeme o vaši bezpečnost 
Carony Evo prošlo bezpečnostními testy, které 
jsou v souladu se zdravotními a bezpečnostními 
automobilovými předpisy. Můžete se tedy ve vašem 
sedadle Carony cítit opravdu bezpečně. Bezpečnostní 
pojistka zamezuje vypadnutí vozíku z kolejnic při 
přepravě dovnitř a ven z vašeho automobilu. Při 
zvedání vozíku pak dochází k automatickému spuštění 
kolečka, které zamezí převrácení vozíku.

Volitelné velikosti kol
Máte možnost volby mezi 24” jízdními koly nebo16” 
přepravními koly. Kola lze snadno odstranit pomocí 
rychlo upínáků.

Carony Evo – také pro větší 
vozidla
Carony Evo lze použít v kombinaci se zdvižným 
sedadlem Turny Evo firmy Autoadapt, které se používá 
u vozidel typu SUV, minivan, minibus a v jiných 
terénních automobilech. Tento produkt vysune sedadlo 
ven a spustí jej na zem. 



www.autoadapt.com www.apicz.com




