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A. ÚVOD 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zakoupil mechanický invalidní vozík typu REHAB 4200 XXL (XXXL) vyráběný 
v kooperaci společností Rehab Zrt. Tento uživatelský manuál Vám poskytne doporučení a bezpečnostní 
pokyny, aby Váš nový invalidní vozík byl pro Vás bezpečným a spolehlivým pomocníkem. Přečtěte si 
pozorně tento návod ještě předtím, než začnete vozík používat, a tento návod si pečlivě uschovejte. 

Invalidní vozík je určen především pacientům, kteří nejsou schopni samostatného pohybu a chůze, pro 
používání v místnostech a omezeně na ulici (pevný povrch bez překážek).  

Vozík je možné používat dále v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a ve všech takových institucích, 
kde je nutné zajistit pohyb invalidních osob, respektive osob s omezenou pohyblivostí anebo osob 
(pacientů), kterým byl lékařem z různých důvodů zakázán samostatný pohyb.     

 

V případě jakékoli závady týkající se invalidního vozíku kontaktujte autorizovaný servis distributora, 
viz poslední strana návodu.  

 

Schémata a fotografie uvedené v Návodu k použití mají informační charakter, Váš invalidní vozík se 
může odlišovat, to však nemá vliv na platnost skutečností uvedených v Návodu k použití, ani na 
používání výrobku. Vyhrazujeme si právo provedení technických úprav, budou-li tyto nutné. 

 

B. KONSTRUKCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odnímatelná područka     8. Polstrovaná opěrka zad 

2. Polstrovaná sedačka      9. Hnací kolo 

3. Vyklápěcí podnožka      10. Hnací obruč 

4. Křížový rám       11. Postranní rám 

5. Sklápěcí stupačky      12. Závitová hřídel 

6. Objímka přední vidlice, vidlice a přední kolečko (8'')  13. Pojistka podnožky 

7. Rukojeť       14. Brzda kola 
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C. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
Při projektování a výrobě invalidního vozíku jsme brali na zřetel maximální bezpečnost. Invalidní vozík 
splňuje požadavky všech mezinárodních bezpečnostních předpisů, nebo tyto dokonce překračuje. 
Používání invalidního vozíku v rozporu s původním určením však může způsobit úrazy, a proto je nutné 
v každém případě dodržovat níže uvedené pokyny:   

 Nepřekračujte nosnost uvedenou na produktovém štítku umístěném na rámu invalidního 
vozíku! 

 UPOZORNĚNÍ! Opravu invalidního vozíku, respektive jiné úpravy smí provádět výhradně 
odborně vyškolená osoba. 

 S vozíkem se pokud možno pohybujte na rovném povrchu opatřeném pevnou dlažbou!    

 Při prvním použití buďte zvláště opatrní, seznamte se důkladně s vlastnostmi a ovládáním 
invalidního vozíku! Věnujte pozornost tomu, jak na invalidní vozík působí změna těžiště. 
Invalidní vozík vyzkoušejte na rovné ploše, v terénu nakloněném směrem nahoru i dolů. 

 Při jízdě po strmě nakloněném terénu nebo na vyvýšený obrubník se vždy nakloňte dopředu, 
naopak při jízdě ze svahu dolů nebo z vyvýšeného obrubníku se vždy nakloňte dozadu! 

 Dbejte na to, aby všechna kolečka invalidního vozíku byla vždy na zemi. 

 Při jízdě na invalidním vozíku po setmění používejte vždy světlý oděv a reflexní prvky. 
Nezakrývejte reflexní prvky. 

 UPOZORNĚNÍ! Brzdy jsou určeny k aretaci kol zastaveného invalidního vozíku. Nejsou určeny 
k zabrzdění pohybujících se kol! Při zastavení na nerovné nebo svažující se ploše po zastavení 
vždy používejte brzdy! Brzdy aretujte vždy na obou stranách. 
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi části brzdové konstrukce a kola!    

 Pokud se potřebujete přemístit na místo, které není bezbariérové, požádejte o pomoc dvě 
osoby. Invalidní vozík je dovoleno uchopit a zdvíhat jen na takových místech, která jsou 
důkladně upevněná. Invalidní vozík je dovoleno zdvíhat jen prázdný. Pokud v invalidním vozíku 
sedí pacient, vozík je dovoleno jen tlačit! 

 Předtím, než začnete invalidní vozík používat, zkontrolujte následující: pneumatiky, tlak 
v pneumatikách (v případě variant vybavených koly s duší), brzdy. V případě nízkého tlaku 
v pneumatikách nebo opotřebovaných pneumatik brzdy nefungují správně, stejně tak 
v případě příliš velké vzdálenosti mezi brzdami a koly. 

 Invalidní vozík nepřetěžujte přepravou batohů, dětí nebo zvířat. 

 Invalidní vozík nepoužívejte v terénu s příkrým svahem překračujícím sklon 10 %, ani v případě 
postranního svahu překračujícího sklon 3 %. 

 Invalidní vozík je zakázáno používat jako sedadlo při transportu v jiných přepravních 
prostředcích, je zakázáno za jízdy ve vozíku sedět! 

 Nepoužívejte invalidní vozík, je-li poškozená hnací obruč. 

 Nepoužívejte invalidní vozík, je-li jakkoli poškozen. 

 Dbejte na to, aby ze sedadla vozíku nevisel žádný oděv, šála, taška apod. 

 Pokud ponecháte invalidní vozík delší dobu na slunci, plochy vozíku mohou být rozpálené, což 
může způsobit popáleniny. 

 Invalidní vozík je vybaven pryžovými a plastovými díly, které se mohou působením vysokých 
teplot poškodit. Proto vozík neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů, kamen, konvektoru aj.! 

 JE ZAKÁZÁNO na invalidním vozíku kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm!  

 JE ZAKÁZÁNO na invalidním vozíku přepravovat jinou osobu nebo zvířata! 

 JE ZAKÁZÁNO na invalidním vozíku přepravovat hořlavé a výbušné látky! 

 JE ZAKÁZÁNO za invalidním vozíkem tahat jakékoli prostředky nebo zvířata! 

 JE ZAKÁZÁNO na invalidní vozík instalovat zavádějící osvětlení! 

 JE ZAKÁZÁNO invalidní vozík používat v podnapilém stavu! 

 JE ZAKÁZÁNO během jízdy pouštět hnací obruč! 

 JE ZAKÁZÁNO s invalidním vozíkem najíždět, vyjíždět na překážky vyšší než 3 cm.  

 Zjistíte-li během používání invalidního vozíku jakoukoli anomálii, bezodkladně kontaktujte 
nejbližší odborný servis! 
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D. POUŽÍVÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU 
 
Invalidní vozík je určen k používání výhradně na doporučení a podle rad odborného lékaře, 
s přihlédnutím k níže uvedenému: 
 
1. Rozložení invalidního vozíku  
 
Invalidní vozík v přepravní poloze (složený) rozložíte níže uvedeným 
způsobem: 
- Posaďte se k jedné straně vedle invalidního vozíku. 
- Dva postranní rámy v místě područek odtáhněte od sebe, na vzdálenost 
15-20 cm. 
- Okrajové trubky sedačky stlačte dlaněmi směrem dolů tak, aby čalounění 
sedačky a opěrky zad bylo napnuté. 
- Ujistěte se o tom, zda trubky konstrukce sedačky jsou umístěny přesně 
na svém místě v postranním rámu.  
- Namontujte obě podnožky, pokud byly odmontovány. 
 
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi trubku konstrukce sedačky a područku nebo mezi trubky 
postranního rámu! 
Předtím, než do invalidního vozíku usednete, se vždy přesvědčte o tom, že sedačka je správně na 
svém místě.  
 
 
2. Složení invalidního vozíku 
 
- Odstraňte polštář, pokud je umístěný na sedačce. 
- Odklopte stupačky podnožek. 
- Posaďte se na jednu stranu vedle invalidního vozíku. 
- Čalounění sedačky uchopte uprostřed vpředu a vzadu, tím se začne 
skládat rám vozíku, potom vytahujte nahoru, dokud to bude možné. 
- Invalidní vozík zcela složíte tak, že otevřenými dlaněmi k sobě přitlačíte 
područky.  
Pokud chcete invalidní vozík složit do co možného nejmenšího rozměru, 
odmontujte podnožky. 
       
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte prsty mezi područku a trubky konstrukce sedačky! 
 
 
3. Usednutí a vystoupení z invalidního vozíku 
 
Předtím, než usednete do vozíku nebo z něj vystoupíte, vždy vozík zafixujte brzdami kol (1. obrázek 
14). Přední kolečka otočte směrem dopředu, abyste zvýšili stabilitu invalidního vozíku. Odklopte 
stupačky podnožek. 
 
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nestoupejte na stupačky podnožek, jsou určeny k tomu, abyste na ně po 
usednutí do vozíku položili chodidla.  
 
Usednutí do vozíku a vystoupení z vozíku je možné dvěma způsoby: 

- usednutím mezi podnožky, stejným způsobem jako usednutí na židli, 
- nebo ze strany, po sejmutí jedné područky, např.: „přesunem“ nebo nadzdvižením z postele. 
 

Před jízdou na vozíku (ještě před odbrzděním) je nutné ujistit se o tom, zda pohyb na invalidním vozíku 
nepředstavuje nějaké nebezpečí. Např.: není-li vozík umístěn příliš blízko ke schodům, okraji chodníku, 
nábytku apod., což představuje riziko úrazu.   
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 4. Odnímatelné područky 
 
Stiskněte tlačítko uvolňující područky (A), umístěné na područce. 
- Područku vyjměte z pouzdra područky (B) rovným tahem. 
- V opačném pořadí područku vrátíte zpátky na místo. 
 
UPOZORNĚNÍ! Předtím, než začnete vozík používat, se ujistěte o 
tom, zda je područka bezpečně zafixována. 
Vozík nikdy nezdvíhejte uchopením za područky. Mohou se 
zlomit nebo uvolnit. Vozík zdvíhejte výlučně uchopením za fixní 
části rámu. 
 
 
5. Vyklápěcí podnožky 
 
Montáž, nastavení podnožek: 
- Podnožku otočte do strany. 
- Destičky označené písmenem „A“ upevněte na čepy „B“ umístěné 
na konstrukci. 
- Podnožku otočte směrem dovnitř tak, aby zapadla na místo. 
- Stejným způsobem postupujte při montáži druhé podnožky.  
- Pro demontáž podnožky stiskněte páčku označenou písmenem 
„C“ směrem dolů, potom podnožku otočte směrem ven. 
 
 
Nastavení výšky podnožky 
- Demontujte zarážku a/nebo lýtkový pásek, je-li to nutné. 
- Uvolněte fixační čep „D“, ale nevytahujte jej. 
- Spodní část podnožky nastavte do požadované výšky. 
- Utáhněte fixační šroub „D“. 
- Stejným způsobem postupujte při nastavení druhé podnožky. 
- Zarážku a/nebo lýtkový pásek vraťte zpátky na místo, je-li to 
nutné. 
 
 
UPOZORNĚNÍ! Podnožky musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 6,5 cm od země. Pokud je 
nastavíte příliš nízko, mohly by se zachytávat o různé předměty a následně tak vozík převážit na 
stranu. 
Vyvarujte se převrácení, převážení vozíku: dbejte na to, aby se nohy nezachycovaly mezi podnožky, 
na podnožky nepokládejte žádné předměty, protože by to mohlo způsobit převrácení vozíku. 
Vozík nikdy nezdvíhejte uchopením za podnožky. Neunesou hmotnost vozíku a mohly by se 
zdeformovat.    
UPOZORNĚNÍ! Předtím, než budete vozík používat, vždy zkontrolujte, zda jsou podnožky správně 
zafixovány! Nikdy nevkládejte prsty nebo ruce mezi pohyblivé části podnožek a trubky konstrukce!    
 
 
 
6. Brzdy kol 
 
Pro zabrzdění stlačte směrem dopředu obě brzdové páčky (A). Pro odbrzdění zatáhněte páčky směrem 
dozadu. Efektivita brzdy klesá v následujících případech: 
 - Opotřebovaný vzor pneumatik. 
 - Nízký tlak v pneumatikách, v případě nafukovacích kol. 
 - V případě nesprávně seřízených brzd.  
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Seřízení brzd: 
- Brzdy nastavte do odbrzděné polohy (A). 
- Uvolněte šroub a matici šroubu (B), které fixují brzdový 

systém ke konstrukci. 
- Polohu brzdového systému nastavte tak, aby mezi kolem 

(D) a brzdovou destičkou (E) byla mezera 4-8 mm. 
- Pevně utáhněte šroub a matici šroubu (B).  
- Kolo zabrzděte a pohybováním invalidního vozíku se 

ujistěte, zda brzdy fungují správně a zamezují otáčení 
kola. 

- Stejným postupem nastavte brzdu na kole na druhé straně. 
- Pokud nelze nastavit předepsanou vzdálenost 4 až 8 mm, vyšroubováním šroubu (B) 

demontujte brzdový systém, potom brzdový systém namontujte zpátky tak, že použijete jiný 
otvor na konstrukci. 

- Nastavení brzdy proveďte podle výše uvedeného postupu. 
 
UPOZORNĚNÍ! Brzdy nebyly konstruovány k tomu, aby za pohybu zpomalovaly nebo zastavovaly 
invalidní vozík. Brzdy používejte výhradně k fixaci zastaveného invalidního vozíku.  
Vždy zabrzděte obě kola, chcete-li z vozíku vstát nebo do vozíku usednout. 
Brzdy nastavte tak, aby se do pneumatiky vtlačovaly alespoň na 3 mm, jinak brzdy nebudou vozík 
bezpečně fixovat na místě. 
 
  
7. Sedačka, čalounění 
 
Sedačka ani čalounění nejsou uzpůsobeny k prevenci proleženin. Pokud se s takovým problémem 
potýkáte, budete k sezení potřebovat speciální systém nebo polštář. V takovém případě se poraďte 
s lékařem nebo zdravotní sestrou. 
Pokud dojde k poškození sedačky nebo čalounění opěrky zad, zajistěte co nejdříve výměnu, protože 
následkem opomenutí tohoto poškození může být způsobena nesprávná funkčnost vozíku.  
Materiál čalounění se úměrně s časem a používáním opotřebovává. Zkontrolujte, zda materiál není 
v místech upevnění a podél švů roztřepený nebo vytahaný.  
Nešetrné usedání do vozíku negativně působí na materiál a sedačku je pak nutné častěji vyměňovat.   
Vlhko a omývání vodou snižuje odolnost proti hořlavosti. 
 
  
8. Rukojeť 
 
Osoba vykonávající doprovod musí vozík vždy usměrňovat používáním rukojetí, aby se zabránilo 
naklánění nebo převrácení vozíku. 
Dbejte, aby rukojeť neklouzala nebo se nekroutila. 
 
 
 
9. Šrouby a jiné fixační prvky 
 
Pokud se šrouby uvolní, co nejdříve je utáhněte. Používejte výhradně fixační prvky dodávané 
výrobcem. Příliš volné nebo příliš utažené spoje mohou vést k poškození jednotlivých částí vozíku. 
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E. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 
 
1. Údržba 
 
Po každém nastavení či opravě se ujistěte, zda jsou všechny součástky bezpečně upevněny. Pokud 
tomu tak není, může dojít k úrazu. Dbejte, aby šroubové spoje nebyly příliš utažené, protože by mohlo 
dojít k deformaci trubkových částí vozíku. 
 
Doporučená údržba: 

- Předtím, než začnete vozík používat, se přesvědčte o tom, že všechny šrouby jsou pevně 
utažené. Opotřebované a poškozené součástky demontujte a vyměňte, nebo je nechte 
vyměnit. Zkontrolujte všechny části vozíku. 

- Je-li invalidní vozík vybaven pneumatikami s duší, nepoužívejte vozík, není-li 
v pneumatikách odpovídající tlak! Kola nepřefukujte! Pokud tato upozornění budete 
ignorovat, můžete způsobit úraz! Doporučená hodnota tlaku je uvedena na boční straně 
pneumatiky. 

- Kola a pneumatiky je nutné pravidelně kontrolovat, a to z důvodu možných prasklin či 
opotřebení, bude-li to nutné, nechte provést výměnu. 

- Pravidelně kontrolujte hnací obruče, zda jsou bezpečně upevněny k zadním kolům. 
- Brzdy pravidelně seřizujte, podle aktuálního opotřebení pneumatik.   
- Pravidelně kontrolujte přední a zadní hlavice koleček a kol, zda jsou čisté. 
- Kontrolujte čalounění, zda není uvolněné, roztržené. 

 
 
V případě zjištění jakéhokoli problému kontaktujte servis, invalidní vozík v té době nepoužívejte. 
Doporučujeme jednou za rok nechat invalidní vozík zkontrolovat v odborném servisu. 
Invalidní vozík kontrolujte podle pokynů uvedených v tabulce. 
 

Přehled kroků bezpečnostní kontroly 
 

Na začátku Týdně Měsíčně Pravidelně Kontrola 

✓ ✓  ✓ Všeobecná kontrola 
Invalidní vozík jede rovně (bez přílišného odporu nebo tahu do strany) 

✓  ✓ ✓ Sedačka a opěrka zad 
Protržení, uvolnění materiálu sedačky 
Kontrola poškozených nebo uvolněných součástek 

✓    Zadní kola 
Kola se při nadzdvihnutí nahoru otáčejí bez přílišného tahu do strany  

✓ ✓   Hnací obruče 
Odřeniny, oprýskaná barva 

✓ ✓   Dráty 
Zkontrolujte, zda nejsou dráty poškozené 

✓  ✓ ✓ Přední kolečka 
Zkontrolujte, zda se kolečka otáčejí volně, zda jsou ložiska suchá a 
čistá 

✓ ✓  ✓ Ráfky 
Ráfky kontrolujte pravidelně, podle potřeby je vyměňujte 

✓  ✓  Brzdy 
Během jízdy se brzd nedotýkejte 
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění pohybujících se částí, zda lze 
brzdy lehce zatáhnout 

✓   ✓ Čištění 
Pravidelně čistěte čalounění a područky 
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2. Čištění 
 
Čalouněné díly a konstrukci s plastovým povrchem otírejte textilií (houbou) napuštěnou neutrálním 
čisticím prostředkem, potom vytřete dosucha suchou, měkkou textilií. Chromované části čistěte 
suchou textilií, případně v obchodní síti běžně dostupnou pastou na čištění chromovaných dílů. 
Voda a sůl mohou díly konstrukce poškodit. Po používání vozíku ve sněhu, v blátivém a mokrém 
prostředí invalidní vozík co možná nejdříve vytřete dosucha a nechte doschnout.   
 
 
3. Likvidace 
 
Při výrobě invalidního vozíku nebyly použity nebezpečné materiály. Po opotřebení odevzdejte kovovou 
konstrukci na místě sběru kovového odpadu. 
 
 
 
F. ROZMĚRY, SPECIFICKÉ ÚDAJE 
 
Mechanický invalidní vozík typu REHAB 4200 XXL (XXXL) je zdravotnický prostředek vyráběný na 
objednávku, v závislosti na dané objednávce s níže uvedenými parametry: 
 
Šířka sedu:    XXL: 56, 61 cm, XXXL: 66 cm 
Hloubka sedu:    46 cm 
Celková šířka:     šířka sedu + 18 cm 
Celková délka:    110-123 cm   
Výška sedu:    53 cm 
Výška opěrky zad:   51 cm 
Hmotnost:    29,5-40 kg 
Opěrka zad:    zafixovaná 
Područky:    odnímatelné 
Podnožky:    zafixované výklopné, odnímatelné nebo zdvíhatelné v úhlu 
Zadní kola:    24'' proplétaná nebo s plastovými dráty, plná, PU ráfky 
Osa zadních kol:   zafixovaná, se závity 
Přední kolečka:    8'' plná, PU ráfky 
Čalounění sedačky:   Vinyl 
Maximální užitná hmotnost:  XXL: 200 kg, XXXL: 295 kg 
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G. ZÁRUKA 
 
Záruční podmínky 
 
Výrobce na základě záručního listu poskytuje na výrobek záruční lhůtu v trvání 24 měsíců ode dne 
převzetí. 
 
Na základě záručního listu náleží zákazníkovi v záruční lhůtě bezplatná oprava vadného produktu, 
pokud oprava není možná, pak výměna, nárok na uplatnění slevy nebo vrácení kupní ceny. 
 
Výrobce nenese odpovědnost vyplývající ze záruky, pokud prokáže, že závada: 
 

- byla způsobena v důsledku používání, které je v rozporu s původním účelem určení 
výrobku (např.: v důsledku přetížení), 

 
- nastala v důsledku nedodržování pokynů uvedených v uživatelském manuálu (poškození 

podnožky, područky, postranice), včetně používání za nevhodných podmínek terénu a 
počasí, 

 
- nastala v důsledku nesprávného skladování, 
 
- nastala v důsledku poškození způsobeného nehodou (např.: poškození rámu), 
 
- vznikla po předání výrobku v důsledku živelné nebo jiné škodné události (úmyslné 

poškození, škoda způsobená zvířetem, krádež, nedbalost apod.), v důsledku škody nebo 
poškození způsobených jinými důvody než závadou invalidního vozíku. 

 
Za závadu se z hlediska záruky nepovažuje dodatečné nastavení potřebné v důsledku přirozeného 
opotřebení během běžného používání, předmětem záruky nejsou dále pneumatiky (plášť a duše 
v případě nafukovaných kol a koleček), opotřebení a poškození čalounění a područek. 
 
Odpovědnost za záruku zaniká v případě 

1. Provedení jakékoli montáže, opravy, zásahu na výrobku jinou osobou než organizace 
poskytující záruku, a to na konstrukční prvky dotčené takovou opravou či úpravou. 

2. Poškození výrobku v důsledku živelné škody, a to na poškozené díly a ohledně technických 
závad souvisejících s takovým poškozením. 

3. Používání produktu více osobami nebo překročení nosnosti uvedené v uživatelském manuálu. 
4. Provozovatel výrobku nedodržuje svou povinnost zmírňovat následky poškození (např.: po 

zjištění závady dalším používáním dochází k dalšímu poškozování dotčené konstrukční části). 
5. Ztráta záručního kupónu a dokladu o nákupu (účtenka, daňový doklad, faktura). 

 
 
Zákazník uplatňuje svůj nárok na záruku předložením záručního kupónu.   
 
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek předán k opravě, respektive ode dne oznámení 
závady, po kterou nebylo možné výrobek opětovně používat v souladu s původním účelem určení. 
 
Nastane-li v souvislosti se závadou výrobku spor, musí být sepsán protokol. Jedno vyhotovení 
protokolu obdrží majitel výrobku, který je oprávněn obrátit se na orgán ochrany spotřebitele 
kompetentní podle místa jeho bydliště, dále se může obrátit na smírčí soud působící při komoře.  
Záruka nemá vliv na jiná práva oprávněné osoby plynoucí ze zákona.   
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Pro opravy závady zjištěné v záruční lhůtě, dále pro pozáruční opravy a servis kontaktujte servisní 
oddělení distributora nebo prodejce. 
 
 
V případě záruční opravy je osoba provádějící opravu povinna uvádět: 
 

- datum oznámení požadavku, 
- popis závady, 
- způsob a datum opravy, 
- novou prodlouženou záruční lhůtu, 
- výměnu hlavních dílů, záruční lhůtu vztahující se na tyto díly. 

 
 
Jakákoli oprava, výmaz nebo přepis, záznam nepravdivých údajů na záručním kupónu má za následek 
ztrátu nároku na poskytnutí záruky. 
Záruční opravy lze provádět výhradně na základě platného záručního kupónu. 
 
 
 

Uživatelský manuál uschovejte po celou dobu používání invalidního vozíku, i pokud byl tento 
zdravotnický prostředek zakoupen s příspěvkem poskytnutým zdravotní pojišťovnou! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 
 

H. KONTAKTY 
 
Výrobce 
 
REHAB Zrt. 
Kalászi út 3. 
2000 Szentendre 
Maďarsko 
e-mail: info@rehabzrt.hu 
www.rehabrt.hu 
 
 
 
Distributor pro ČR 
 
MEYRA ČR s.r.o. 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 
Tel.: +420 272 761 102 
e-mail: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 
 
 
Rev. 06/2018 

 

mailto:info@rehabzrt.hu
http://www.rehabrt.hu/
mailto:meyra@meyra.cz
http://www.meyra.cz/

