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Prawid³owa postawa cia³a to taka, która zapewnia 
optymaln¹ stabilnoœæ, wymaga minimalnego wysi³ku 
miêœniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza 
warunki do optymalnego u³o¿enia narz¹dów 
wewnêtrznych.

Prawid³owa postawa charakteryzuje siê:
prostym ustawieniem g³owy,
 fizjologicznymi wygiêciami krêgos³up  w 

p³aszczyŸnie strza³kowej i prostym
krêgos³upem w p³aszczyŸnie czo³owej,
 dobrze wysklepion¹ klatk¹ piersiow¹,

Najbardziej obci¹¿a krêgos³up siedzenie. Dlatego 
bardzo wa¿ne jest aby osoba siedz¹ca w wózku mia³a 
zagwarantowane prawid³owe podparcie. 
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pod³okietnikiem 1,3 cm po ka¿dej stronie.

i zachowaniem odpowiednich funkcji. 
Stosowanie odpowiednich pasów stabilizacyjnych.

 ramiona delikatnie cofniête w stosunku do 
miednicy,

symetryczne u³o¿enie miednicy.

Wystêpuj¹ trzy podstawowe powierzchnie podparcia : 
poœladki, plecy oraz koñczyny dolne.

METODY PROFILAKTYKI
 • Wózek dopasowany do indywidualnych cech 
u¿ytkownika.
• Twarda podstawa oparcia i siedziska.
•  Odpowiednia wysokoœæ oparcia zale¿na od 
wymaganej wysokoœci podparcia tu³owia.  
• G³êbokoœæ siedziska - maksymalna przestrzeñ 
pomiêdzy zgiêciem kolanowym a siedziskiem 2,5 cm.
• Szerokoœæ siedziska-przestzeñ pomiêdzy brzegiem 
uda 
• odpowiednie podparcie boczne tu³owia.
• Odpowiednia wysokoœæ pod³okietnika pozwalaj¹ca 
uzyskaæ k¹t ramiona 30° oraz k¹t w ³okciu 60° .
• Pozycja p³yty podnó¿ka-przestrzeñ pomiêdzy p³yt¹ 
a pod³og¹ 5 cm , u³o¿enie stopy równolegle do 
siedziska.
• Stabilna poduszka.
• Osi¹gniêcie równowagi pomiêdzy odpowiedni¹ 
stabilizacj¹  

NEO-FLEX
STABILIZACJA TU£OWIA



Z³a postawa. Postawa skorygowana-uprz¹¿ 

U79 typu„H” lub pasy na ramiona 

U78. Powinno siê zawsze stosowaæ 

stabilizacjê tu³owia razem z pasem

biodrowym dwupunktowym U76.

Kifoza

U79 Uprz¹¿ typu „H”

U78 Uprz¹¿ typu „Lejce” 

Mocowanie na krzy¿ nie ogranicza ruchów ramion.
Mocowanie niezale¿nie na ka¿de ramie skutkuje
wycofaniem ramion i w ten sposób pobudza do 
lepszego  oddychania.

OBJAWY

?£ukowate wygiêcie piersiowego odcinka  

krêgos³upa w stronê grzbietow¹, 
wygiêcie lêdŸwiowego odcinka 

krêgos³upa najczêœciej w parze z wychyleniem 
do ty³u miednicy,

niewielki kontakt z oparciem,
wyd³u¿enie szyi podczas patrzenia na 

wprost, nieprawid³owe oddychanie.

PRZYCZYNY
Wózek: zbyt ostry k¹t pomiêdzy siedziskiem i 
oparciem i niewystarczaj¹ce wsparcie tu³owia 
, które nie chroni przed opadaniem  tu³owia. 
Przyczyny zwi¹zane z warunkami fizycznymi: 
trwa³a patologiczna Kifoza krêgos³upa, tylne 
wychylenie miednicy, napiêcia œciêgien, 
napiêcie zginacza biodrowego, niskie napiêcie 
miêœni tu³owia, os³abienie i zmniejszenie 
wydajnoœci miêœni.

CEL ZASTOSOWANIA PASÓW

?Powiêkszenie tu³owia i  wycofanie 

³opatek, 

?zmniejszenie kifozy,

?naturalne ustawienie  tu³owia wzglêdem 

miednicy,

?poprawa zdolnoœci oddechowej, 

?poprawa kontroli g³owy ,

?utrzymanie dobrego pola widzenia.
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Lordoza

U74- kamizelka bez zamka .Kamizelka mo¿e 
byæ wykonana w dwóch wersjach szerokiej 
i w¹skiej szczególnie przeznaczonej dla kobiet.

U73- kamizelka z zamkiem  .Kamizelka mo¿e 
byæ wykonana w dwóch wersjach szerokiej 
i w¹skiej szczególnie przeznaczonej dla kobiet

Kamizelka wykonana  jest z wysokiej klasy
 neoprenu pokrytego LYCR¥. Zapewnia 

odpowiedni¹ elastycznoœæ w³aœciw¹ 
stabilizacjê oraz komfort.

Obracane klamerki zatrzaskowe 
zapewniaj¹ p³ynne obracanie siê
 i dopasowywanie k¹ta nachylenia 
pasków mocuj¹cych do kamizelki, 
paski nie ulegaj¹  skrêcaniu siê i 
uwieraniu. 

Postawa skorygowana-kamizelka 
U74 bez zamka  lub U73 z zamkiem.
Powinno siê zawsze stosowaæ 
stabilizacjê tu³owia razem z pasem
biodrowym czteropunktowym U75.

OBJAWY
£ukowate wygiêcie krêgos³upa w stronê 

brzuszn¹,
wyd³u¿enie czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa, 
wychylenie miednicy do przodu, 
cofniête i schowane ³opatki, 
plecy maj¹ minimalny kontakt z oparciem 

wózka.

PRZYCZYNY
Wózek: zbyt ostry kat pomiêdzy siedziskiem i 
oparciem wózka, aby utrzymaæ wyprostowan¹ 
postawê trzeba wyci¹gn¹æ krêgos³up i wychyliæ do 
ty³u, niewystarczaj¹ce wsparcie tu³owia , które nie 
chroni przed opadaniem .
Przyczyny zwi¹zane z warunkami fizycznymi: 
Trwa³a patologiczna Lordoza krêgos³upa, przednie 
wychylenie miednicy, napiêcia œciêgien, napiêcie 
zginacza biodrowego, niskie napiêcie miêœni 
tu³owia, os³abienie i zmniejszenie  wydajnoœci 
miêœni. 

CEL ZASTOSOWANIA KAMIZELEK
zagwarantowanie g³ównego wsparcia wzd³u¿ 

mostka, 
zmniejszenie lordozy oraz wychylenia miednicy ku 
przodowi,

naturalne ustawienie  tu³owia nad miednic¹ i 
wyciagniêcie ³opatek do przodu, poprawa 
zdolnoœci oddechowej, 

dla osób aktywnie zginaj¹cych tu³ów 
zastosowanie kamizelki z neoprenu pozwala na 
wiêksz¹ swobodê ruchu przy zachowaniu 
prawid³owej stabilizacji oraz korygowaniu postawy.

Niektóre osoby aby skutecznie redukowaæ 
lordozê wymagaj¹ dodatkowego wsparcia w 
okolicy dolnych ¿eber i brzucha.
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Standardowo wszystkie kamizelki s¹ dostarczane 
z tyln¹ regulacj¹ napiêcia . Mo¿na zamówiæ 
z przedni¹ regulacj¹ w przypadkach , w których wskazane jest 
aby osoba  siedz¹ca w wózku samodzielne mog³a dokonywaæ regulacji napiêcia.

Z³a postawa.

.

®



Skolioza

Z³a postawa.

Rotacja krêgów w p³aszczyŸnie poprzecznej czyli skrêcenie tu³owia .

Z³a postawa.

Czasami do ustabilizowania 
osoby wystarczy jeden pas 
piersiowy szeroki 
wykonany z neoprenu 
doskonale utrzymuje 
tu³ów w pozycji 
pionowej i zapewnia 
wiêkszy zakres 
ruchów dla osób 
aktywnych.

U80 szeroki pas piersiowy z neoprenu

Bardzo  czêsto do przyci¹gniêcia
odstaj¹cego barku wystarczy
u¿ycie tylko jednego pasa.

Postawa skorygowana-pasy na 
ramiona  U78. Powinno siê 
stosowaæ równolegle z pasem 
biodrowym dwupunktowym U76.

OBJAWY

・Boczne skrzywienie krêgos³upa w p³aszczyŸnie 

poziome, 

・jednostronne uwypuklenie ¿eber nazywane 

garbem ¿ebrowym, 

・odstawanie ³opatki, jeden bark jest wysuniêty 

bardziej do przodu, czêsto wystêpuje razem z 
obróceniem  miednicy.

PRZYCZYNY
Wózek: nie stosowanie odpowiedniej stabilizacji 
miednicy w celu zapobiegania jej obracaniu,
Przyczyny zwi¹zane z warunkami fizycznymi: 
obrócenie miednicy, zwiêkszone asymetryczne 
napiêcie miêœniowe po jednej stronie tu³owia.

CEL ZASTOSOWANIA PASÓW
Przyci¹gniêcie wychylonego barku do oparcia w 
taki sposób aby ustawiæ tu³ów w p³aszczyŸnie 
strza³kowej.

Postawa skorygowana-pasy na ramiona 
U78. Powinno siê stosowaæ równolegle z 
pasem biodrowym dwupunktowym U76.

OBJAWY

・Boczne skrzywienie krêgos³upa zwykle w czêœci 

piersiowej i w prawo,

・wystawanie barku do przodu i ku górze z jednej strony,

・przemieszczenie jednego z bioder ku górze i do przodu-

skrêcenie miednicy,

・wystawanie do ty³u jednej strony klatki piersiowej (garb 

¿ebrowy); najbardziej widoczne przy pochyleniu do przodu 
ramiona nie le¿¹ na tym samym poziomie.

PRZYCZYNY
Wózek: Niewystarczaj¹ce wsparcie tu³owia szczególnie 
boczne, Nierówna powierzchnia siedziska, niedopasowany 
wózek pod wzglêdem szerokoœci siedziska -wózek za 
szeroki.
Przyczyny zwi¹zane z warunkami fizycznymi: 
Funkcjonalna oraz trwa³a patologiczna skolioza 
krêgos³upa, obrócenie miednicy ,niesymetryczna  si³a 
miêœni po obu stronach tu³owia, przykurcz w stawie 
biodrowym.

CEL ZASTOSOWANIA PASÓW
Prawid³owe wsparcie tu³owia , które wraz z pasem 
biodrowym oraz dodatkowym podparciem bocznym 
umo¿liwi utrzymywanie wyprostowanej postawy tu³owia i 
utrzymanie g³owy w prawid³owej pozycji.



Kamizelki i pasy na ramiona -metodyka doboru
Dobór kamizelek oraz pasów na ramiona: 

Nale¿y zmierzyæ szerokoœæ  ramion 

bior¹c pod uwagê  tendencjê do zmiany

wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie. 

Znaj¹c szerokoœæ ramion nale¿y wybraæ

odpowiedni rozmiar kamizelki/pasów

dostosowuj¹c siê do odpowiedniego

przedzia³u w tabelce obok.

 S (28cm–33cm)

 M (33cm–41cm)

 L (41cm–48cm)

  A B C D

 S 

 M 

Dane techniczne kamizelek z zamkiem i bez: 

 L 

 XS

 XL

(24cm–28cm)

(48cm–56cm)

E

XS

XL

22 cm

23 cm

30 cm

38 cm

46 cm

13 cm

14 cm

18 cm

21 cm

25 cm

13 cm

16 cm

20 cm

23 cm

27 cm

4 cm

4 cm

4 cm

6 cm

6cm

9 cm

12 cm

13 cm

13 cm

16 cm

C

B

A

E

D

wersja szeroka U74.W i U73.W

  A B C D

 M 

 L 

E

XL

30,5 cm

38 cm

46 cm

18 cm

21,5 cm

25,5 cm

20,5 cm

23 cm

27 cm

4 cm

6 cm

6 cm

9 cm

10 cm

10 cm

wersja w¹ska U74.N i U73.N

 S 39,7cm

 M 47,6cm

 L 55,6cm

 XS

 XL

31,8 cm

63,5cm
A

B

Dane techniczne szerokiego pasa piersiowego U80.

7,6 cm

8,9 cm

10,3 cm

11,4 cm

12,7 cm

A B

 S 31cm

 M 34cm

 L 41cm

 XL 47cm

Dane techniczne pasów na ramiona. 

pasy typu „H”  U79

d³ugoœæ neoprenu

 S 24 cm

 M 29 cm

 L 34 cm

pasy na ramiona  U78

d³ugoœæ neoprenu

Dobór  rozmiaru pasa piersiowego do u¿ytkownika.

Nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ po obwodzie tu³owia od przodu, w miejscu gdzie bêdzie pas u¿ywany.  

 S 46 - 55 cm

 M 56 - 65cm

 L 66 - 75 cm

 XS

 XL

36 - 45 cm

76 - 85 cm

d³ugoœæ zmierzona



Napinanie kamizelek oraz pasów piersiowych  

Nale¿y zawsze podczas u¿ywania 
kamizelek oraz pasów odpowiednio je 
napi¹æ przy pomocy odpowiednich 

pasków/regulatorów  , które s³u¿¹ do 

napinania, by zapewniæ poprawne jego 
umiejscowienie, w³aœciw¹ stabilizacjê, 
mo¿liwoœæ zachowania niezbêdnych 
ruchów oraz prawid³owe swobodne 
oddychanie. 

?

Mocowanie do ramy wózka.kamizelek oraz pasów piersiowych 
Prosty system monta¿owy Pozwala na zamocowanie i wyregulowanie d³ugoœci pasków. System szybkoz³¹cznych 

klamerek  ? na ka¿dych  koñcach kamizelki i pasów umo¿liwia szybkie i ³atwe wpinanie oraz wypinanie pasów i 
kamizelek do ramy wózka w miejscach najbardziej w³aœciwych , jak np. na rysunku  w przypadku kamizelki . Pozwala 
równie¿  na precyzyjne ustawienie miejsca mocowania na ramie wózka. Z tym systemem nie ma koniecznoœci 
ponownej regulacji napiêcia po œci¹gniêciu pasów  i ponownym zamontowaniu poniewa¿ koñcówki monta¿owe. 
zawsze  zostaj¹ na wózku.

Standardowo wszystkie pasy stabilizuj¹ce  górn¹ czêœæ cia³a s¹ dostarczane z regulacj¹ napiêcia przedni¹ , która 
umo¿liwia osobie siedz¹cej w wózku samodzielne wyregulowanie  napiêcia. Mo¿liwe jest dostarczanie pasów i 
kamizelek  z regulacj¹ tyln¹ , kiedy nie jest wskazane aby pacjent mia³ dostêp do samodzielnego wyregulowania 
napiêcia.



Koñcówki pasków ?  
montuje siê do ramy 
wózka w sposób 
pokazany na rysunku 
obok.

Specjalna klamerka dociskowa. U³atwia
regulacjê napiêcia pasów w przypadku
regulacji tylnej. Stosuje siê do oparæ
na podstawie drewnianej albo do oparcia
typu ERGO. Wystarczy przykrêciæ wkrêtem
klamrê do oparcia.



NEO-FLEX
STABILIZACJA MIEDNICY

s



postawa skorygowana 
pas 4 punktowy U75.

Pas wykonany z wysokiej klasy elastycznego 
neoprenu pokrytego mi³¹ w kontakcie z cia³em 
i ³atw¹ w utrzymaniu czystoœci jerseyow¹ 
tkanin¹. Wszystko razem sprawia olbrzymi 
komfort i minimalizuje naciski.

Szybkoz³¹czna klamerka , prosta 
w obs³udze i skutecznie 

zabezpiecza przed samoczynnym 
odpiêciem.

Pasek do regulacji naci¹gu , daje mo¿liwoœæ
u¿ytkownikowi szybkie i ³atwe doregulowanie 
objêtoœci pasa do warunków u¿ytkownika.

G³ówne deformacje postawy zwi¹zane z nieprawid³owym
u³o¿eniem miednicy.

Koñcówki pasów s¹ oddzielnymi elemantami z
klamerkami szybkoz³¹cznymi, które pozwalaj¹
na ³atwe wpinanie i wypinanie pasów z ramy.

Klamerki do 
regulacji 
obwodu pasów.

OBJAWY
Zmniejszenie siê kifozy piersiowej lub jej wyeliminowanie.   
ASIS (kolec biodrowy przedni górny)  ni¿ej   od  PSIS* (kolec biodrowy 

tylny górny). 
Zwiêkszenie lordozy lêdŸwiowej.
Powiêkszenie tu³owia. 
Schowane ³opatki.

PRZYCZYNY
Wózek: zbyt ma³y k¹t pomiêdzy siedziskiem i oparciem. 
Uwarunkowania fizyczne: zbyt zgiêty staw biodrowy, s³abe miêœnie 
brzucha i lordoza.

SPOSÓB U¯YCIA PASA
Pas powinien byæ umiejscowiony powy¿ej ASIS* i przymocowany pod 
k¹tem 30–45° do oparcia. Drugi pasek zaczepiony  miêdzy 60° a 90° do 
siedziska  w taki sposób aby uniemo¿liwiæ przesuwanie siê pasa wy¿ej na 
brzuch.

CEL ZASTOSOWANIA PASA
Celem zastosowania pasa jest zapobieganie przed przechylaniem 
siê miednicy do przodu.

?

?

?

?

?

Z³a postawa.

Wychylenie miednicy do przodu

4-punktowy pas biodrowo-udowy U75



Wychylenie miednicy do ty³u

OBJAWY

・Siedzenie na koœci krzy¿owej – najczêstszy przypadek, 

・ASIS* (kolec biodrowy przedni górny)  wy¿ej od  PSIS* 

(kolec biodrowy tylny górny).

・Tendencja do wysuwania siê z wózka.

・Wyci¹gniêcie czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa.

・Kifoza klatki piersiowej.

・Wypchniêcie ³opatek.

・Postawa w kszta³cie litery „C”.

PRZYCZYNY
Wózek: zbyt g³êbokie siedzisko, podparcie pleców za 
krótkie, p³yta podnó¿ków zbyt nisko lub zbyt wysuniêta 
do przodu. 
Uwarunkowania fizyczne: przykurcze , s³abe miêœnie, 
kyfoza.

SPOSÓB U¯YCIA PASA
Pas nale¿y u³o¿yæ przed  i pod ASIS* (kolec biodrowy 
przedni górny) i zaczepiæ pod k¹tem 90° do siedziska. 

CEL ZASTOSOWANIA PASA
Celem zastosowania pasa jest zabezpieczenie osoby 
siedz¹cejw wózku przed wysuwaniem siê.

Z³a postawa.

postawa skorygowana 

pas 2 punktowy U76.

2-punktowy pas biodrowo-udowy U76.



OBJAWY

・Jedna strona miednicy jest zazwyczaj wy¿ej od 

drugiej. Zwykle zwi¹zane ze skrêceniem.

・Ramiê po stronie ni¿ej po³o¿onej miednicy ma 

tendencje  do podnoszenia. 

PRZYCZYNY
Wózek : nie daj¹ce wystarczaj¹cego podparcia , 
œliska tapicerka siedziska i oparcia , wózek za 
szeroki, siedzisko zbyt krótkie. 
Uwarunkowania fizyczne: nieregularne napiêcia 
miêœniowe tu³owia , nierównowaga miêœniowa, 
skolioza.

CEL SPOSÓB U¯YCIA PASA
Pas powinien byæ umiejscowiony powy¿ej ASIS*  i 
zaczepiony pod k¹tem 60° do siedziska wózka . Przy 
u¿yciu pasu czteropunktowego nale¿y zaczepiæ 
dodatkowe paski do siedziska pod k¹tem  pomiêdzy 
45° a 90°. 

UWAGI
Obrócenie i skrêcenie miednicy, zazwyczaj objawia 
siê zwiêkszonymi naciskami podczas aktywnego 
ruchu , mo¿e byæ czêsto zredukowane poprzez 
asymetryczne mocowanie pasów do wózka. Nale¿y 
w tym celu ustawiæ pozycjê ka¿dego punktu 
mocowania w najbardziej odpowiednim miejscu  w 
celu optymalnego naci¹gu wzglêdem u³o¿enia 
poszczególnych stron miednicy.

CEL ZASTOSOWANIA PASA
Celem zastosowania pasów jest œci¹gniêcie 
miednicy do siedziska i oparcia.

2-punktowy pas biodrowo-udowy U76.

Skrêcenie miednicy

Z³a postawa. postawa skorygowana 

pas 2 punktowy U76.

Obrócenie

Z³a postawa. postawa skorygowana 

pas 4 punktowy U75.

4-punktowy pas biodrowo-udowy U75.



Napinanie pasa  

Mocowanie pasów  do ramy wózka.

Nale¿y zawsze podczas u¿ywania pasów odpowiednio je napi¹æ przy pomocy odpowiednich asków/regulatorów ? 
, które s³u¿¹ do napinania, by zapewniæ poprawne jego umiejscowienie, w³aœciw¹ stabilizacjê, mo¿liwoœæ 
zachowania niezbêdnych ruchów oraz prawid³owe swobodne oddychanie. 

Prosty system monta¿owy Pozwala na zamocowanie i wyregulowanie d³ugoœci pasków. System szybkoz³¹cznych 

klamerek ? na ka¿dej koñcówce paska umo¿liwia szybkie i ³atwe wpinanie oraz wypinanie pasów  do ramy wózka 
w miejscach najbardziej w³aœciwych , jak np. na rysunku poni¿ej w przypadku pasów biodrowych czteropunktowych  
. Pozwala równie¿  na precyzyjne ustawienie miejsca mocowania na ramie wózka. Z tym systemem nie ma 
koniecznoœci ponownej regulacji napiêcia po œci¹gniêciu pasów  i ponownym zamontowaniu poniewa¿ koñcówki 
monta¿owe zawsze  zostaj¹ na wózku .

Koñcówki pasków ?  montuje siê do ramy wózka w sposób 
pokazany na rysunku obok.

K¹t mocowania: 
K¹t zamocowania pasa do ramy wózka ma bezpoœredni wp³yw na k¹t nacisku pasa na miednicê.  Zasada  generalna 
jest taka , nale¿y sobie wyobraziæ stoj¹cego przed osob¹ siedz¹c¹ rehabilitanta,  terapeutê, który przystawia do 
miednicy d³onie maj¹c wyprostowane ramiona w celu podparcia lub skorygowania postawy u¿ytkownika. Pas 
powinien stanowiæ przed³u¿enie ramion  rehabilitanta  i  pod takim samym katem powinien byæ przymocowany do 
ramy jak k¹t ustawienia ramion. Pas powinien ci¹gn¹æ w tym samym kierunku, w którym pchaj¹ d³onie terapeuty. 
Taka zasad spe³nia siê przy wychyleniach i skrêceniach miednicy oraz innych asymetriach postawy.



45°

60°

90°

30°

UWAGI
• K¹t mocowania 60 ° -pozycja pasa poni¿ej ASIS* - skutecznie chroni u¿ytkownika z tylnym wychyleniem miednicy 
przed wysuniêciem siê z wózka pod pasem i przed skrêcaniem.
• Zamocowanie pasa wy¿ej na oparciu polepsza pozycjonowanie u¿ytkownika z przednim wychyleniem miednicy. 
K¹t 30° przyci¹ga plecy w stosunku  do górnej czêœci miednicy, ale
stanowi problem dla osób z neutralnym  u³o¿eniem miednicy i z tylnym jej wychyleniem.
• Drugie pasy mocuj¹ce do ramy pasa 4 punktowego s¹ zamocowane pod k¹tem pomiêdzy 45° i 90° po to ¿eby 
utrzymaæ pas g³ówny w miejscu i chroni go przed przesuwaniem siê kierunku brzucha.

*Terminologia medyczna pojawiaj¹ca siê w opisach

ASIS (kolec biodrowy przedni górny)

AIIS (kolec biodrowy przedni dolny)

   

    PSIS (kolec biodrowy tylny górny)

K¹ty mocowanie pasów  do ramy wózka.

   

    PIIS (kolec biodrowy tylny dolny)

Pas biodrowy -metodyka doboru
Dobór pasa: Nale¿y zmierzyæ szerokoœæ pomiêdzy krêtarzami wiêkszymi 
podczas kiedy osoba siedzi. Nastêpnie wybraæ rozmiar trzymaj¹c siê 
tabelki poni¿ej, nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ , tendencjê do zmiany 
wagi, oraz ubranie.

 S (18cm–28cm)

 M (23cm–38cm)

 L (33cm–48cm)

  A B C D

 S 

 M 

Dane techniczne pasa biodrowego: 

(38mm) (57mm) (18cm) (127cm)

(38mm) (64mm) (23cm) (142cm)

 L (50mm) (76mm) (28cm) (152cm)

D

C B

A



 Kamizelki oraz pasy piersiowe dostarczane s¹ z paskami d³u¿szymi od wymaganych 
przez konkretnych pacjentów.  Nale¿y po odpowiednim wyregulowaniu napiêcia , 
wszelkie odstaj¹ce koñcówki poobcinaæ  no¿yczkami  aby nie wkrêca³y siê np. w  
przytopiæ  

ko³a i 
brzeg paska np.zapalniczk¹  jak pokazano na zdjêciu poni¿ej.

Pranie i czyszczenie
Kamizelki i pasy piersiowe wykonane s¹ z neoprenu  pokrytego tkanin¹ z czystego 
nylonu. To pozwala na ³atwe mycie i czyszczenie. Mo¿na je myæ pod bie¿¹c¹ wod¹, 
prysznicem- stosuj¹c p³yn do mycia naczyñ lub powszechnie stosowane w 
szpitalnictwie, nie spirytusowe œrodki odka¿aj¹ce. Po ods¹czeniu np. rêcznikiem 
papierowym powierzchnie  kamizelek i pasów  s¹ prawie suche i gotowe do u¿ycia.



Inne  formy stabilizacji koñczyn dolnych oraz górnych.

U01 uprz¹¿ odwodz¹ca na miednicê 

Uprz¹¿ na miednicê stosuje siê dla osób które maj¹ tendencjê do zsuwania siê siedziska wózka, pe³ni¹ równie¿ 
funkcjê odwodz¹c¹ koñczyny. Uprz¹¿ równie¿ znakomicie stabilizuje miednicê stanowczo ograniczaj¹c jej skrêcenie 
oraz obrócenie bez nacisku na pêcherz. 

Pasy  stabilizuj¹ce stopy.

Uprz¹¿ na miednicê.

Dobór w³aœciwego rozmiaru
Nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ od kolca biodrowego przedniego (ASIS) do punktu, w którym wewnêtrzna czêœæ uda 
dotyka siedziska.

 S (20cm–28cm)

 M (28cm–36cm)

 L (36cm–41cm)

20cm)–XS

Prawid³owa stabilizacja stopy wp³ywa bezpoœrednio na pozycjê miednicy, utrzymanie równowagi oraz ruchliwoœæ 
górnej czêœci cia³a. 

U77 pasy na kostkê 

 S (17cm–20cm)

 M (19cm–23cm)

 L (22cm–29cm)

17cm)–XS

XL

(14cm

(28cm–33cm)

objêtoœæ nogi powy¿ej kostki

B19 pasy trzymaj¹ce stopy



Najczêstszym problemem pojawiaj¹cym siê po udarze 
mózgu jest czêœciowe pora¿enie cia³a. W zale¿noœci od 
lokalizacji udaru, lewa lub prawa strona jest 
sparali¿owana.

Stabilizacja przedramienia

Objawy udaru mózgu:
 1.Niedow³ad (hemiparesis) - charakteryzuje sie 

ograniczonymi mo¿liwoœciami ruchowymi koñczyny. 
Mo¿e tutaj wyst¹piæ wiotkoœæ ( os³abienie napiêcia 
miêœni) lub spastyka (zwiekszenie napiêcia miêœni) , 
które bez intensywnego procesu rehabilitacji prowadz¹ 
do patologicznego, trwa³ego u³o¿enia koñczyny, w 
wyniku którego powstaj¹ przykurcze.

 2. Permanentne unieruchomienie koñczyn 
(hemipelgia).

ROZWI¥ZANIE PROBLEMU:
ad1. Oprócz podstawowego procesu rehabilitacji , który 
s³u¿y przywracaniu odpowiednich funkcji zachodzi 
równie¿ koniecznoœæ utrzymywania koñczyny w pozycji 
jak najbardziej naturalnej , która gwarantuje prawid³owe 
stabilne podparcie ramienia, ma bezpoœredni wp³yw na 
prawid³owe ustawienie krêgos³upa oraz uniemo¿liwia 
powstawanie reakcji odruchowych , które nie t³umione 
utrwalaj¹ siê.
ad2. Przy trwa³ym pora¿eniu nale¿y zadbaæ o 
prawid³ow¹ stabilizacjê koñczyny na pod³okietniku 
wózka.

CEL ZASTOSOWANIA Pod³okietnika B66S
Celem zastosowania pod³okietnika jest prawid³owe 
u³o¿enie i ustabilizowanie przedramienia na 
pod³okietniku.

przykurcz w nadgarstku przykurcze w ³okciu

Pod³okietnik B66S - Jest 
profesjonalnym 
rozwi¹zaniem dla osób 
wymagaj¹cych prawid³owego 
ustabilizowania ramienia.
Wykonany w technologii 
pró¿niowej pozwala idealnie 
dopasowaæ powierzchnie do 
kszta³tu ramienia, jego 
objêtoœci oraz ukszta³towania 
d³oni.

Poduszka pod³okietnika jest przymocowana do podstawy 
przy pomocy szerokiej taœmy VELCRO. Pozwala to zmieniaæ 
pozycjê poduszki na g³êbokoœæ i uzyskaæ optymalny k¹t 
ustawienia przedramienia (60°) aby zagwarantowaæ 
prawid³owe ustawienie krêgos³upa. Pod³okietnik mo¿na 
równie¿ odchylaæ na boki. Kiedy system ten zastosuje siê 
razem z pod³okietnikiem, którego wysokoœæ mo¿na ustawiaæ 
to uzyskuje siê pe³n¹ kontrolê nad u³o¿eniem ramienia.

 M (25cmx35cm)

 L (25cmx45cm)

rozmiary poduszki pod³okietnika



spis treœci



NEO-FLEX
TRUNK STABILIZATION

Good body posture is the one which ensures optimal stability, 
requires minimal muscle effort to hold the body upright and 
promotes optimal arrangement of internal organs. 

Good posture is characterised by:  

?straight position of head, 
?physiological curvatures of sagittal plane and straight 
spine in coronal plane,
? well-formed chest, 
? shoulders slightly backward in relation to pelvis,
?symmetrical alignment of pelvis.

Sitting puts the most stress and strain on the spine. Thus it is 
very important that a person sitting in a wheelchair has 
proper back support. There are three primary support 
surfaces: buttocks, back, and lower extremities. 

PREVENTION METHODS 

? Wheelchair fitted to the individual user.
? Solid backrest and seat.
? Correct backrest height depends on the desired amount 
of trunk support.
? Seat depth – allows up to 2,5 cm from back of knee to 
front of seat. 
? Seat width – allows 1.3 cm from the outside line of thigh 
and armrest on either side. 
? Correct lateral support for the trunk.  
? Correct armrest height to allow for 30° shoulder flexion 
and 60° elbow flexion. 
? Footplate position – allows 5 cm clearance from 
footplate to floor, feet positioned parallel to seat. 
? Stable cushion. 
? Achieve balance between support and function. 
? Use correct support belts. 



Kyphosis

ASSESSMENT

? forward flexion of thoracic spine, 
? lumbar flexion most often with posterior 
pelvic tilt, 
? little contact with backrest,
? hyperextended neck to see straight ahead.
?incorrect breathing.

CAUSES
Wheelchair: seat to backrest angle too small and 
inadequate trunk support to prevent trunk 
collapse.
Causes related to physical conditions: fixed 
pathological kyphosis of spine, posterior pelvic 
tilt, tendon tension, tight hip flexor, low trunk 
muscle tone, weak and deteriorated muscles.

WHY TO USE THE BELT 
? extended trunk and retracted shoulder blades,
? reduced kyphosis,
? natural trunk alignment over pelvis,
? improved respiratory capacity,
? increased head control,
? better line of sight.

“H” harness U79. 

U78 “Reins” type harness Crisscross fastening does not 
restrict arm movement. 

Independent fastening for each shoulder encourages 
shoulder retraction and promotes respiration. 

Uncorrected posture Corrected posture – harness U79 

type “H” or shoulder belts U78. 

Must be used with a two-point 

hip belt U76. 



Lordosis

.

ASSESSMENT
? concave curvature of spine,
? hyper-extended lumbar spine,
? anterior pelvic tilt,
? retracted shoulder blades,
? limited contact with backrest.

CAUSES 
Wheelchair: seat to backrest angle to small 
and inadequate trunk support to prevent 
trunk collapse. 
Causes related to physical conditions: fixed 
pathological lordosis of spine, anterior 
pelvic tilt, tendon tension, tight hip flexor, 
low trunk muscle tone, weak and 
deteriorated muscles.

WHY TO USE THE VEST
? primary support of sternum,
? reduced lordosis and anterior pelvic 
tilt,
? natural alignment of trunk over pelvis 
and reduced shoulder blades retraction,
? improved respiratory volume,
? for users capable of active trunk 
flexion, a neoprene vest may allow more 
freedom of movement, while providing 
posture stabilization and correction, 
? some users will require additional 
support at lower ribs and abdomen to 
reduce lordosis.

Normally  upper stabilization vests  are 
delivered with rear pull 

which allows a seated person to 
adjust the pull.  . 

 when is not 
recommended that the patient may adjust 
the pull ,  vests may be also delivered with 
front pull 

Uncorrected position. Corrected position – a vest U74 
without zipper or U73 with 
zipper. Must be used with a four-
point hip belt U75. 

Vest is made from high quality  
LYCRA coated neoprene. It ensures 
proper flexibility and stabilization.

Middle part of the vest is made 
from   It’s makes 
that part strong what improve 
the stability of the trunk , 
breathing l and control of 
movement .

CORDURA®

as well

Swivel buckles ensure free 
pivoting and smooth adjustment 
of an angle between attachment 
straps and the vest, straps do not 
twist or chafe. 

U74- vest without zipper. Vest available in two 
versions, wide and narrow designed especially for 
women.

U73- vest with zipper. Vest available in two 
versions, wide and narrow designed especially 
for women.



Skoliosis

ASSESSMENT 
? lateral flexion of spine, usually in 
thoracic area to the right,
? one shoulder protruding forward and 
upward, 
? one hip upward and forward – pelvic 
obliquity,
? one side of chest protruding backward (a 
rib hump); seen especially when bending 
forward,  shoulders not level.

CAUSES 
Wheelchair: inadequate trunk support, in 
particular lateral support. Uneven seating 
surface, seat too wide for the user. 
Causes related to physical conditions: flexible 
or fixed pathological scoliosis of spine, pelvic 
obliquity, asymmetrical muscle tone 
shortening one side of trunk, hip joint 
contracture.

WHY TO USE THE BELT 
Appropriate trunk support which in 
conjunction with hip belt and lateral support 
will promote an upright position of the trunk 
and correct alignment of the head. 

Uncorrected posture.  Corrected posture – shoulder 

belts U78. Use together with 

a two-point hip belt U76.

 
Sometimes only one 
wide neoprene chest 
belt is needed to 
stabilize a person as it 
perfectly holds the 
trunk ina midline 
position and ensures
greater freedom of 
movement for 
active persons. 

U80 wide neoprene chest belt 

Longitudinal axis rotation of vertebrae, i.e. trunk rotation
ASSESSMENT 
?lateral flexion of spine in the horizontal plane,
?forward ribs on one side - a rib hump,
?forward shoulder blade,
?one shoulder is forward, often in conjunction 
with pelvic rotation.

CAUSES 
Wheelchair: inadequate stabilization to prevent 
pelvic rotation,
Causes related to physical conditions: pelvic 
rotation, increased and asymmetrical muscle tone 
shortening one side of trunk. 

WHY TO USE THE BELT
 to pull the forward shoulder back to backrest to 
align the trunk in the sagittal plane.

Uncorrected posture Corrected posture – shoulder 

belts U78. Must be used with 

a two-point hip belt U76.

Very often only one belt is 
required to pull the 
forward shoulder back. 



 S (28cm–33cm)

 M (33cm–41cm)

 L (41cm–48cm)

  A B C D

 S 

 M 

 L 

 XS

 XL

(24cm–28cm)

(48cm–56cm)

E

XS

XL

22 cm

23 cm

30 cm

38 cm

46 cm

13 cm

14 cm

18 cm

21 cm

25 cm

13 cm

16 cm

20 cm

23 cm

27 cm

4 cm

4 cm

4 cm

6 cm

6cm

9 cm

12 cm

13 cm

13 cm

16 cm

C

B

A

E

D

  A B C D

 M 

 L 

E

XL

30,5 cm

38 cm

46 cm

18 cm

21,5 cm

25,5 cm

20,5 cm

23 cm

27 cm

4 cm

6 cm

6 cm

9 cm

10 cm

10 cm

 S 39,7cm

 M 47,6cm

 L 55,6cm

 XS

 XL

31,8 cm

63,5cm
A

B

7,6 cm

8,9 cm

10,3 cm

11,4 cm

12,7 cm

A B

 S 31cm

 M 34cm

 L 41cm

 XL 47cm

 S 24 cm

 M 29 cm

 L 34 cm

 S 46 - 55 cm

 M 56 - 65cm

 L 66 - 75 cm

 XS

 XL

36 - 45 cm

76 - 85 cm

Vests and shoulder belts – Selection Guide 

How to select a vest and shoulder belts:
Measure shoulder width, consider also weight 
changes, height, and clothing. 

Technical specification of vests with and without zipper:
Wide version U74.W and U73.W

Technical specification of 
chest belts U80.

“H” Belts U79 . shoulder belts U78.

neoprene length neoprene length Narrow version U74.N and U73.N

How to select a proper size of a chest belt 
Measure the length around the trunk from the 
front where the belt will be used. 

Technical specification of shoulder belts. . 

length of the trunk



 Tightening the straps 
Normally  upper stabilization belts  are delivered with front pull which allows a seated person to adjust the pull. 
Belts  may be also delivered with rear pull when is not recommended that the patient may adjust the pull. 

Always keep the belt tightened at 

adjustment straps ?  during daily 
use to ensure correct placement, 
adequate stabilization, to allow 
movement and correct respiratory 
volume.

Attaching to the frame
An easy fastening system allows fitting and adjustment of strap in length. Clip buckles on each end of the strap 

? allows quick and easy attachment and removal of belts and vests. It also allows precise positioning of 
anchoring points on the frame. This system does not require readjustment of the pull after taking the straps off 
and fastening them again as attachment ends always stay in the chair. 



Ends of the straps are 
mounted to the frame 
like it is showed on the 
picture.

? 

Special buckle. Makes much easer
adjust the belt tension in the case of
rear pull version. It’s applys to the backrests 
based on  wood and  ERGO type. Just screw 
in to the base of backrest.



NEO-FLEX
PELVIC STABILIZATION



Endings of straps are separate  elements
which allow for easy , quick plugging in the
frame of wheelchair or chair.

Adjustable 
waist.

4-point belt U75.

Uncorrected posture 

corrected posture – a 4-point belt U75 .

Most common posture deformations caused by 
improper position of the pelvis .

Anterior pelvic tilt 
ASSESSMENT
?reduced or reversed thoracic kyphosis, 
? ASIS (anterior superior iliac spine) lower than PISI (posterior superior 
iliac spine),
? increased lumbar lordosis,
? hyperextended trunk, 
? retracted shoulder blades.

CAUSES
Wheelchair: seat to backrest angle too small.
Physical conditions: tight hip flexor, weak abdomen muscles, and lordosis.

HOW TO USE THE BELT
Position the belt above the ASIS and attach at 30–45 to the back. Anchor 
the secondary strap at 60° to 90° to the seat to prevent the belt from lifting 
up into the abdomen. 

WHY TO USE THE BELT 
The belt is designed to prevent the pelvis from tilting forward. 

A strap adjusting the pull, enables quick 
and easy adjustment of the belt to fit the 
user. Separately each side.  

Belt made from high quality flexible neoprene 
padded with a pleasant to the touch and easy 
to clean jersey fabric. Provides great comfort 
and minimizes pressure thrust.

Clip buckle, easy to use 
and effectively

 prevents self-opening. 



2-point belt  U76.

Uncorrected posture 

corrected posture - a two-

point belt U76.

Posterior pelvic tilt 

ASSESSMENT
? sitting on the sacral bone – most common case, 
? ASIS* (an anterior superior iliac spine) higher than PISI* 
(a posterior superior iliac spine),
? a tendency to slide out of wheelchair,
? extended lumbar spine, 
? thoracic kyphosis, 
? protracted shoulder blades, 
? C-shaped posture. 

CAUSES
Wheelchair: seat too deep, backrest too short, footplate too 
low or too far forward.
Physical conditions: contractures, weak muscles, kyphosis.

HOW TO USE THE BELT
Position the belt anterior and inferior to the ASIS* and attach 
at 90° to the seat. 

WHY TO USE THE BELT 
The belt is designed to prevent sliding.



Uncorrected posture Corrected posture –  

Uncorrected posture Corrected posture – 

a 2-point belt U76.

a 4- point belt U75. 

Obliquity of the pelvis 

Rotation 

ASSESSMENT 
? One side of the pelvis is usually higher than 
the other one.
?Usually involves rotation. 
? Shoulder on the low side of the pelvis tends 
to be elevated.

CAUSES 
Wheelchair: wheelchair too wide, seat too short 
Physical conditions: irregular trunk muscle tone, 
muscle imbalance, scoliosis.

PURPOSE OF THE BELT AND HOW TO USE IT 
Position the belt over the ASIS* and attach at 60° 
to the seat. When using a four-point belt, anchor 
the secondary straps to the seat at 45° to 90°.  

NOTE
Obliquity and rotation of the pelvis usually seen as 
increased pressure during active movement can 
often be reduced by an asymmetrical attachment 
of the belt to the wheelchair. Adjust the position 
of each anchor point to optimize the pull against 
each side of the pelvis. 

WHY TO USE THE BELT 
The belt is designed to bring the pelvis down to 
the seat and back to the backrest. 

2-point belt  U76.

4-  U75.point belt 



Tightening the straps

Attaching to the frame

Always keep the belt tightened properly at adjustment straps ? during daily use to ensure correct placement. 

A simple system allows attachment and adjustment. Readjustment is required after removal and reattachment of 

the straps. Quick realase buckle system? on each end of strap enables to quick and easy plugging in the strap into 
the frame of wheelchair in right place.(see picture below with 4-point belt U75).  

Endings of straps ?  are mounted on the frame in the way 

you can see on the picture on the side.

Attachment angles: 
The angle at which the belt is attached to the chair frame hasa direct effect on the angle of pull on the pelvis. The 
general principle is to imagine the therapist standing in front of the seated person using his/her hands to support 
or correct the position of the user. The belt should extend the therapist's arms and should be anchored to the 
chair frame at the same angle as the therapist's arms. The belt shall pull into the point where the therapist would 
push with his/her hands. This principle works as well with pelvis obliquity, rotation, and other asymmetrical 
postures. 



45°

60°

90°

30°

NOTE
? A 60° angle of attachment – the belt positioned interior to the ASIS* – effectively prevents the user with a 
posterior pelvic tilt from slipping underneath the belt.
?A higher attachment on the backrest assists in positioning the user with an anterior pelvic tilt. 
?A 30° angle of attachment pulls the back against the top of the pelvis, but is problematic for users with a 
neutral or posterior pelvic tilt. 
? The secondary straps of a four-point belt are attached to the frame between 45° and 90° to hold the primary 
strap in place and to prevent the belt from riding into the abdomen or twisting. 

Hip Belt- how to select.
Measure hip width across the greater trochanters with the person 
seated. Then select a size according to the table below, consider also 
weight changes and clothing. 

 S (18cm–28cm)

 M (23cm–38cm)

 L (33cm–48cm)

  A B C D

 S 

 M 

(38mm) (57mm) (18cm) (127cm)

(38mm) (64mm) (23cm) (142cm)

 L (50mm) (76mm) (28cm) (152cm)

D

C B

A

Technical specification of a hip belt

*Medical terminology used in specification 

ASIS – anterior superior iliac spine 

AIIS – anterior inferior iliac spine 

PSIS – posterior superior iliac spine   

PIIS – posterior inferior iliac spine 



Vests and chest straps are supplied with the strips longer than required by individual 
patients. Please adjust the proper tention  and cat all protruding ends with scissors   
and melt edge of strap with for example lighter  as shown in the picture below.

Wash and disinfect products.
Vests and straps are made of neopren that is covered with a pure nylon cloth. This 
design allows for easy cleaning. It can be washed under running water or a shower 
using washing-up liquid or spirit and non-spirit based disinfectants commonly used in 
hospitals. After drying with paper towels, for example, the surface is almost dry and 
ready for use.



Other forms of stabilization of the upper and lower extremities.

U01 Pelvic harness 

Feet stabilization 

Pelvic harness.

Selection of the proper size
When selecting a pelvic harness,measure from the Anterior Superior Iliac Spine (ASIS) to the point 
where the inner thigh touches the seat.

 S (20cm–28cm)

 M (28cm–36cm)

 L (36cm–41cm)

20cm)–XS

Proper stabilization of feets directly affects the position of the pelvis, balance and upper body mobility.

U77 ankle straps 

 S (17cm–20cm)

 M (19cm–23cm)

 L (22cm–29cm)

17cm)–XS

XL

(14cm

(28cm–33cm)

volume of the leg above the ankle

B19 feet strapsy

Pelvic harness is used for people who have a tendency to slide of the seat , also function as abduction of the limb. 
The harness also perfectly stabilizes the pelvic, firmly limiting the  o and r without any 
pressure on the bladder.

bliquity otation of the pelvis 



The stabilization  forearm 

B66 S is  a professional 
solution for persons requiring 
proper stabilisation of the 
arm. Made in vacuum 
technology allows perfectly 
match itself to arm’s shape , 
to its size and shape of palm.

 M (25cmx35cm)

 L (25cmx45cm)

Two size are available:

The most common problem that appears after a brain 
stroke is a partial paralysis of the body. Depending on 
the location of stroke,  the left or right side is 
paralyzed.

SYMPTOMS of the brain stroke :
1.Paresis (hemiparesis) - characterized by limited 
possibilities of mobility of the limbs. That may occur 
limpness (muscle weakness) or spasticity (muscle 
tightness), which, without the intense process of 
rehabilitation leads to abnormal, pathological 
permanent placement of the upper limb, which leads 
to contracture.
   
 2. Permanent immobilization of the limbs 
(hemipelgia).

SOLUTION of the problem:

Ad1. In addition to the basic process of rehabilitation, 
which is used to restore adequate function there is 
also a need to keep limbs in the most natural position, 
which ensures the correct, stable arm support ,has a 
direct impact on the correct positioning of the spine 
and protects against the formation of uncontrolled 
reflex reactions, which have strengthened when 
unattenuated.

ad2. With a permanent paralysis , there is need to 
ensure proper stabilization of the upper limb on the 
armrest of  the  wheelchair.

contracture in the wrist contractures at the elbow

Armrest cushion is attached to the base with a wide 
VELCRO strap.This allows to change the depth  position of 
the cushion  and the optimum angle of the forearm (60 °) 
to ensure correct positioning of the spine. The armrest 
can also be tilted lateral. While using the system together 
with the high adjustable armrests you obtain a complete 
control over the arm.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEO-FLEX 
 POSTURE 
CORRECTION AND 
SUPPORT SYSTEM 

Belgium 
N.V. Vermeiren N.V. 
Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  

France 
Vermeiren France S.A. 
Z. I., 5, Rue d´Ennevelin
F-59710 Avelin 
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
website: www.vermeiren.fr 
e-mail: info@vermeiren.fr  

Germany 
Vermeiren Deutschland GmbH 
Wahlerstr aße 12 a 
D-40472 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211 94 27 90  
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de 
e-mail: info@vermeiren.de 

Italy 
Vermeiren Italia 
Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI 
Tel: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17 
website: www.reatime.it 
e-mail: info@reatime.it  

Spain / Portugal 
Vermeiren Iberica, S.L. 
Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial 
Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Tel: +34 972 42 84 33 
Fax: +34 972 40 50 54 
website: www.vermeiren.es 
e-mail: info@vermeiren.es 

Poland 
Vermeiren Polska Sp.z o.o 
ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica 
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl 
e-mail: info@vermeiren.pl  

Austria 
Vermeiren Austria GmbH 
Schärdinger Strasse 4 
A-4061 Pasching 
Tel: +43(0)722 96 49 00 
Fax: +43(0)722 96 49 00-90 
website: www.vermeiren.at 
e-mail: info@vermeiren.at 

Switzerland 
Vermeiren Suisse S.A. 
Eisenbahnstrasse 62 
3645 Gwatt (Thun) 
Tel: +41(0)33 335 14 75 
Fax: +41(0)33 335 14 67 
website: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch  

Czech Republic 
Vermeiren CR S.R.O. 
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1 
Tel: +420 596 133 923 
Fax: +420 596 133 277 
website: www.vermeiren.cz 
e-mail: info@vermeiren.cz 

Manufacturer 
Vermeiren GROUP 
Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  

NEO-FLEX            
SYSTEM WSPARCIA 
I KOREKCJI 
POSTAWY 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36



