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Foteliki samochodowe rehabilitacyjne Hernik są

naszym flagowym produktem. Przeznaczone są do

bezpiecznego przewozu dzieci, również

niepełnosprawnych, ponieważ są także wyrobami

medycznymi. Jednocześnie korygują postawę

dzięki indywidualnym, szerokim wyborze

akcesoriów.

Nasza dystrybucja bezpośrednio od producenta

zapewnia najwyższą jakość wybranego sprzętu i

najniższą cenę.





➢Europejski certyfikat bezpieczeństwa 

ECE-R 129-00

➢Pięcio-punktowy pas bezpieczeństwa (regulowana wysokość pasa)  

➢ ISOFIX*

➢Zdejmowany zagłówek z regulacją wysokości

➢Ochrona przed uderzeniami bocznymi

➢Regulacja kąta siedziska

➢Materiał zdejmowalny z możliwością prania w 30°C

➢Baza obrotowa 360°

➢Dodatkowa tapicerka gąbkowa siedzenia, pleców i zagłówka, z 

możliwością demontażu**



Wyposażenie opcjonalne:

• Stolik

• Regulowane peloty

• Klin

• Opaska ochronna głowy

• Mata ochronna



Głębokość Całkowita 63 cm

Wysokość Pleców (Ramion) 21(24) - 34 cm** (27 - 35 cm)

Wysokość Oparcia 41 - 53 cm** (44 - 56 cm)

Wysokość Pelot 12-21 cm

Szerokość Siedzenia (Plecy) 21 cm** (25cm)

Szerokość Siedzenia (Kolana) 28 cm

Wysokość Całkowita 66 - 73 (60 cm bez podstawy)

Szerokość Całkowita 43 cm

Max. Obciążenie 18kg

Sugerowany Max. Wzrost Dziecka 105 cm

Dodatkowa tapicerka gąbkowa siedzenia, pleców i zagłówka, z możliwością demontażu**





➢Europejski certyfikat bezpieczeństwa ECE-44/04

➢5-cio punktowy pas bezpieczeństwa

➢Grubsza tapicerka gąbkowa wpierająca plecy 

i zagłówek (20 mm/40 mm)

➢Prowadnik pasa (po prawej lub lewej stronie)

➢Regulacja pasa bezpieczeństwa fotelika od przodu

➢2 wysuwane uchwyty na napoje

➢Możliwość większego rozmiaru XL-Kit*



Wyposażenie opcjonalne:

Stolik

Regulowane peloty

Opaska ochronna głowy

Klin 

Mata ochronna

Łącznik pasów

Isofix (lub zacisk)

Wersja XL*

Osłona zapięć pasów 

Podnóżek

Regulacja odchylenia fotelika 

Baza obrotowa



Głębokość Siedzenia 26 cm (32cm*)

Głębokość Całkowita 53 cm

Wysokość Pleców (Ramion) 27 - 39 cm (44 - 53 cm*)

Wysokość Oparcia 51 - 62 cm (67 - 76 cm*)

Wysokość Pelot 17- 27 cm (25 - 38 cm*)

Dystans Między Pelotami 14 -19 cm

Max Odchylenie Oparcia 90°

Szerokość Siedzenia (Plecy) 30 cm

Szerokość Siedzenia (Kolana) 35 cm

Wysokość Całkowita 60 - 85 cm

Szerokość Całkowita 50 cm

Max. Obciążenie 9 - 36kg

Sugerowany Max. Wzrost Dziecka 145 cm (160 cm*)

Waga (Bez Dodatków) 8,5 kg





➢Europejski certyfikat bezpieczeństwa ECE-44/04

➢5-cio punktowy pas bezpieczeństwa (regulowana wysokość pasa z przodu fotelika - oba na raz lub osobno)  

➢Zagłówek i prowadnice pasa bezpieczeństwa z regulacją wysokości 

➢Ochrona przed uderzeniami bocznymi

➢Płynna regulacja kąta oparcia siedziska

➢Opcjonalnie dodatkowa tapicerka gąbkowa dla siedzenia, pleców i zagłówka, z możliwością demontażu* 



Wyposażenie opcjonalne:

Stolik

Regulowane peloty

Opaska ochronna głowy

Klin 

Łącznik pasów 

Mata ochronna

Isofix (lub zacisk)

Baza obrotowa 

Osłona zapięć pasów 

Podnóżek

Regulacja odchylenia fotelika





Głębokość Siedzenia 26 cm* (32 cm)

Głębokość Całkowita 53 cm

Wysokość Pleców (Ramion) 27 - 39 cm* (44 - 53 cm)

Wysokość Oparcia 51 - 62 cm* (67 - 76 cm)

Wysokość Pelot 17- 27 cm* (25 - 38 cm)

Dystans Między Pelotami 14 -19 cm

Max Odchylenie Oparcia 90°

Szerokość Siedzenia (Plecy) 30 cm

Szerokość Siedzenia (Kolana) 35 cm

Wysokość Całkowita 60 - 85 cm

Szerokość Całkowita 50 cm

Max. Obciążenie 9 - 36kg

Sugerowany Max. Wzrost Dziecka 145 cm* (160 cm)

Waga (Bez Dodatków) 8,5 kg





➢Europejski certyfikat bezpieczeństwa ECE-44/04

➢5-punktowy pas bezpieczeństwa Regulowany 

➢Regulowany kąt nachylenia oparcia

➢Rośnie razem z dzieckiem przez długi czas

➢Adapter ISOFIX, regulowany

➢Zagłówek z regulacją wysokości

➢Ochrona przed uderzeniem z boku SICT

➢Trzyczęściowy, zdejmowany i „oddychający” 

pokrowiec (możliwość prania w temp. 30°)

➢Oparcia boczne



Głębokość Siedzenia 30 cm

Głębokość Całkowita 42 cm

Wysokość Pleców (Ramion) 41 - 54 cm

Wysokość Oparcia 59 - 74 cm

Wysokość Pelot 20 - 33 cm

Dystans Między Pelotami 14 - 28 cm

Max Odchylenie Oparcia 85° - 160°

Szerokość Siedzenia (Plecy) 31 cm

Szerokość Siedzenia (Kolana) 34 cm

Wysokość Całkowita 68 - 88 cm

Szerokość Całkowita 51 cm

Max. Obciążenie 36 kg

Sugerowany Max. Wzrost Dziecka 140 cm

Waga (Bez Dodatków) 7 kg







➢Fotelik dostępny w trzech rozmiarach

➢Europejski certyfikat bezpieczeństwa ECE 44, ECE R16, ECE R14

➢5-cio punktowy pas bezpieczeństwa 

(regulowana wysokość pasa z przodu fotelika, oba na raz lub osobno)  

➢Regulowana głębokość siedziska

➢Opcja ramy z możliwością zamontowania podnóżka, ISOFIX lub zacisku

➢Prowadnice pasa bezpieczeństwa z regulacją wysokości 

➢Płynna regulacja kąta oparcia siedziska

➢Prowadnica pasa samochodowego z lewej lub prawej strony



Wyposażenie opcjonalne:

➢Stolik

➢2 rodzaje zagłówka

➢Opaska ochronna głowy

➢Klin 

➢Mata ochronna

➢Łącznik pasów

➢Isofix (lub zacisk)

➢Baza obrotowa 

➢Podnóżek

➢Osłona zapięć pasów

➢Dedykowane peloty 

stałe/odchylane



Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 2XL

Wysokość Pelot Małych 26 - 36 cm 26 - 36 cm 34 - 44 cm

Wysokość Pelot Dużych 30 - 40 cm 30 - 40 cm 38 - 48 cm

Głębokość Siedzenia 28 - 33 cm 34 - 39 cm 40 - 46 cm

Wysokość Pleców (Ramion) 43 - 51 cm 49 -57 cm 58 - 69 cm

Wysokość Oparcia 67 cm 73 cm 82 cm

Dystans Między Pelotami 16 - 28 cm 19 - 32 cm 24 - 37 cm

Wysokość Całkowita 74 cm 80 cm 90 cm

Szerokość Siedzenia 31cm 35cm 40 cm

Max. Obciążenie 22kg 36kg 75kg

Sugerowany Max. Wzrost Dziecka 125 cm 140 cm 175 cm

Waga (Bez Dodatków) 8,2 kg 8,9 kg 12,3 kg





Podstawa jezdna "Bunny1" została

zaprojektowana jako rama dla

fotelika i jest przystosowana do

montażu różnych systemów siedzisk.

Ze względu na duży zakres regulacji

wysokości nadaje się szczególnie do

stosowania u dzieci, u których

wysokość siedziska musi być często

zmieniana.



➢Stabilna rama ze stali

➢Regulacja kąta siedziska dzięki sprężynie gazowej

➢Amortyzator siedzenia

➢Blokady kółek

➢Regulowane nachylenie oraz wysokość uchwytu pchania

➢Duże koła pozwalają na korzystanie nawet na tarasie czy ogrodzie

➢Obsługa jedynie przez osobę towarzyszącą

➢Podnóżek

➢Regulacja wysokości

➢Element sterujący do regulacji jest przymocowany do ramy 

bocznej i jest obsługiwany stopą. 



Bunny 1 (koła 75mm) Bunny 1 (koła 12 ½”)

Długość ze złożonym uchwytem: 85 cm 90 cm

Szerokość: 57 cm 65 cm

Wysokość siedziska: 52 cm 61 cm

Wysokość: 21 cm 30 cm

Kąt pochylenia siedziska: 3° do 30° 3° do 30°

Powierzchnia: 67 cm 76 cm

Waga: 16,2 kg 17,8 kg

Obciążenie: 50 kg 50 kg



Osłony głowy

➢Capovario

➢Capovario Soft




