
NÁVOD NA OBSLUHU   
INVALIDNÍHO VOZÍKU PRO AKTIVNÍ REHABILITACI 

SAGITTA 
 
                              

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

CE 
 

Děkujeme Vám za  důvěru, kterou jste nás obdařili výběrem jednoho z našich výrobků.  
Zařízení vyráběné továrnou Reha-Pol-A je výsledkem dlouholetých studií a zkušeností. Při 

vývoji klademe zejména důraz na jednoduchost obsluhy a bezpečnost našich výrobků. Díky 
uplatněnému systému jakosti podle mezinárodní normy ISO9001:2000 zaručujeme vysokou kvalitu 
našich výrobků.  

 

Než uživatel přistoupí k použití výrobku, je povinen se seznámit s celým obsahem návodu. 
Tento návod má posloužit k řádnému používání výrobku.  

Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, prodlouží životnost 
a vzhled výrobku a umožní jeho bezpečné používání.   

Vyhrazujeme si právo na zavedení změn a vylepšení každého z produktů, uvedených  
v tomto návodu, bez předchozího vyrozumění.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento Návod na obsluhu je nedílnou součástí výrobku a je dodáván s výrobkem. 
 
Verze: A, 2007-09 
 
Všechna práva, včetně překladu, vyhrazena.  

Není dovoleno kopírování a rozmnožování tohoto návodu vcelku, nebo po částech (formou tisku, fotokopií mikrofiše. Žádná část 
tohoto návodu nesmí být jakýmkoliv způsobem kopírována (tisk, fotokopie, mikrofilm, nebo jiná forma) bez elektronických nosičů a 
jiných), pokud k tomu nebyl udělen písemný souhlas. 
 
© N.V. Vermeiren N.V. 2007 
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1. URČENÍ A POPIS VÝROBKU 
 
Invalidní vozík model Sagitta byl vyvinut se snahou o uspokojení Vašich očekávání. 
Sagitta jako aktivní vozík je vyroben z hliníku o váze 9,5 kg je určen k samostatnému 
přemísťování se postižených osob, které chtějí aktivně využít možnosti, jaké tento vozík 
poskytuje.  
 
Tento vozík je možno používat jak v uzavřených prostorách, tak i venku, a jeho modulární 
konstrukce umožňuje jeho přizpůsobení individuálním přáním uživatele.   
 
Velká rozmanitost nastavení a doplňkového vybavení umožňuje dosáhnout optimální 
parametry vozíku pro každého.  
Již standardní vybavení zajišťuje:  

 možnost horizontálního nastavení zadních kol (na speciálním adapteru),  
 připevnění zadních kol rychlospojkou,  
 regulaci napnutí čalounění,  
 možnost nastavení výšky a úhlu naklonění opěradla,  
 možnost rychlého složení a rozložení rámu opěradla,  
 možnost nastavení výšky nožních opěrek.  

 
Při výběru vozíku je nutno vždy zohlednit:  

 výšku a váhu těla (max. zatížení 100 kg),  
 fyzické a psychické schopnosti,  
 podmínky v bytě,  
 prostředí.  

 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE   
 
Délka rámu 55cm / 60cm / 65cm 
Délka vozíku (s nožními opěrkami) 88 - 92cm / 98 – 102cm / 100 – 104cm 
Rozsah nastavení nožní opěrky  10cm 
Rozsah nastavení úhlu opěradla +- 7’ 
Šířka sedadla   36cm, 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm 
Celkovitá šířka (podle šířky sedadla) 53cm, 55cm, 57cm, 59cm, 61cm, 63cm,  
Hloubka sedadla  33cm, 38cm, 43cm 
Výška sedadla vpředu / vzadu  48 – 43cm 
Výška opěradla (bez rukojetí k tlačení)  22-40cm 
Celková váha vozíku   9,8 kg 
Stálý úhel sedadla (stały) 7’ 
Únosnost (max. zatížení) 100 kg 
Tlak v hnacích kolech (zadních)  7,5 baru 
Přípustné rozdíly +/- 1,5 cm 
 Šířka považovaná jako vhodná   
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3. STANDARDNÍ VYBAVENÍ  

  hliníkové chrániče (B82), 
  nastavitelná délka nožní opěrky, 
  čalounění z materiálu Cordura, 
  návod na obsluhu, 
  záruční list,  
  hustilka.  

 

4. POPIS FUNKCE  
 
4.1 Sedadlo  
Konstrukce vozíku Sagitta nabízí různou 
hloubku sedadla v závislosti na verzi 
rámu. K výběru jsou tři délky rámu 55cm, 
60cm i 65cm. 
Výběr správné délky rámu je nejlépe 
provést na základě předchozí konzultace 
s naším zástupcem s ohledem na to, že je 
nutno vybrat vhodný modul rámu. U 
standardních řešení se nabízejí tři hloubky 
sedadla: 33cm, 38cm a 42cm (hloubka 
závisí na délce rámu). Díky napínacím 
pásům je možná změna napnutí sedadla 
podle potřeby.   

 
 
4.2 Opěradlo  
V modulární konstrukci Sagitta se nabízejí čtyři výšky opěradla. Konstrukce umožňuje 
skokové nastavení výšky opěradla od 0 do 5cm, po 2,5cm, pro které jsou přizpůsobena 
vhodná čalounění.  

 
Nastavení výšky je možné po 
současném zmáčknutí dvou 
blokovacích po obou stranách 
rámu opěradla a přesunutí do 
požadované polohy.  
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4.2.1 Nastavení úhlu opěradla  

Druhým důležitým nastavením je úhel sklonu opěradla (plynule v rozsahu  ± 7º). Změna úhlu 
sklonu opěradla se uskutečňuje pomocí 
šroubového mechanizmu (otočného knoflíku) 
nacházejícího se na zadní části rámu.  

 

Pozor: během nastavování úhlu sklonu 
opěradla provádět nastavení sklonu stejně po 
obou stranách. 

 

 

 

 

4.2.2 Sklopení opěradla  

Závěs rámu opěradla je vybaven blokujícími kolíky spojenými pružným táhlem, které 
umožňují sklopení rámu opěradla na sedadlo. Zatažením za táhlo uvolňujeme současně oba 
blokovací kolíky a můžeme prakticky současně sklopit rám opěradla.  

 

 

Zatáhnutím za rám ve směru „dozadu“ způsobí samočinné zablokování.  
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Je nutno mít na paměti, že komfort jízdy nebo 
jiná očekávání mohou být uskutečněna 
vhodnou volbou napnutí čalounění opěradla, 
kde nastavení spočívá ve změně délky 
vodorovných napínacích pásů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Otočná kola  
 
Konstrukce rámu a skupina vidlic předních kol umožňuje:  

 použití různých jízdních koleček  (4; 5; 5,5) 
 změna míst upevnění os koleček v otvorech  ve vidlicích.  
 

Je nutno věnovat pozornost tomu, aby uložení otočných 
koleček bylo stejné, a aby šrouby byly příslušnou silou dotaženy.  
 
 
 
 

4.4 Adapter zadních kol  
 
Použití pohyblivého bloku upevnění zadních kol umožňuje změnu polohy těžiště vozíku. Je 
nutno mít na paměti, aby oba dva bloky byly ustaveny v jedné linii a upevňovací šrouby byly 
dotaženy dostatečnou silou. 
 
Pozor! Je nutno mít na paměti, že 
přesunutím bloků směrem dopředu 
způsobíme, že těžiště se přesouvá za osu 
zadních kol, což umožňuje snadnější 
manipulaci s vozíkem, ale vozík se může 
snadněji „převrátit“.  
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4.6 Nožní opěrka  
Model Sagitta s ohledem na svůj charakter je vybaven jednou nožní opěrkou upevněnou do 
rámu sedadla.  
 
Použité řešení zajišťuje plynulé nastavení polohy 
nožní opěrky v rozsahu 100mm. 
Pro změnu výšky je nutno vyšroubovat imbusové 
přítlačné jehly 2,5 po obou stranách rámu, 
nastavit novou polohu a znovu zablokovat celek 
jehlami 2,5 (imbusový klíč 2,5 ve vybavení). 
 
 
 
 
 
 
 

Každý vozík je standardně dodáván s lýtkovým 
páskem, B57, jehož  účelem je zajištění noh, aby se 
nesesouvaly z nožní opěrky. Je to speciální napínací 
pás, který umožňuje připevnění k rámu a plynulé 
nastavení jeho umístění.  

Pozor! Před použitím nožní opěrky je nutno 
zkontrolovat zda je správně připevněna!  
 
Pozor! Během nastavení výšky nožní opěrky je nutno 
dodržet symetrii upevnění trubek nožní opěrky na obou 
stranách vozíku!  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PARKOVACÍ BRZDY  
Každý vozík je vybaven nastavitelnými parkovacími brzdami, jejichž uložení závisí od 
uložení zadních jízdních kol.  

 
5.1 Seřízení brzd   
Správná funkce brzd závisí na jejich správném seřízení.  
- Během provozu vozíku je nutno dodržet správný tlak v kolech v souladu s parametry 

uvedenými v TECHNICKÝCH ÚDAJÍCH, v opačném případě bude brzdící síla příliš 
malá, nebo příliš velká;  

- Je nutno mít vždy na paměti, že konstrukce brzdy není určena pro brždění během jízdy, 
ale pouze pouze k zablokování kol při parkování.  

 
Pozor! Použití parkovací brzdy během jízdy hrozí nehodou se všemi důsledky!  
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Po dlouhém provozu vozíku může dojít 
k zeslabení brzdící síly způsobené vzniku 
vůle, mezi přítlačným kolíkem a obručí 
kola. Pokud budete sami chtít seřídit 
parkovací brzdy, pak tuto činnost začneme 
uvolněním dvou šroubů M6 (imbusovým 
klíčem) blokují regulační kolejnici. Nyní 
posuňte mechanizmus brzdy směrem ke 
kolu tak, aby po opětovném zabrždění se 
kolo neotáčelo (test správného seřízení 
provádějte na vozíku současně 
s uživatelem). Po ukončení seřizování 
zajistit mechanismus šrouby. 

  
Pozor! Vždy, po každém seřizování 
zkontrolovat správnou funkci brzdy!  
 
V případě znečištění obručí kol olejem, mazivem, vodou nebo jinými látkami, může dojít ke 
snížení účinnosti brždění.  
Pokud dojde ke zmenšení brzdící síly v důsledku opotřebení brzdícího prvku, nebo obruče, 
doporučujeme se obrátit na naše distributory, kteří odborně a správně poradí a odstraní 
závadu brzdy.   
 

6. OBRUČE  
Vozíky mohou být vybaveny různými jízdními systémy.  
 
Standardně mají vozíky zadní kola (hnací) hliníková, 
paprsková o rozměrech 24x 11/8 upevněná do ráfku 
pomocí rychlospojky.  
 
Přední kola (otočná) nenafukovací se vyskytují ve 
3 variantách:  

 4  
 5  
 5,5 
 
6.1 Výměna obručí  
 

Před výměnou obručí doporučujeme se seznámit 
s níže uvedenými poznámkami.  
Nejdříve je nutno vypustit z duše vzduch a pak stlačováním pneumatiky směrem k ráfku 
uvolnit kontakt  pneumatika – ráfek. Použitím speciální lžičky je nutno přetáhnout okraj 
pneumatiky vně ráfku, což umožní přetažení celé stěny pneumatiky vně ráfku. Po tomto 
úkonu je vytažení duše už snadné.  

Pozor! Při použití nevhodného nářadí nebo nevhodným postupem může dojít k závažnému 
poškození duše nebo pneumatiky!   

Před nasazením nové duše dejte prosím pozor na to, aby:: 
- podkladový pásek nebyl poškozen a nebyly na něm cizí předměty,   
- vnitřní stěny ráfku byly hladké, bez cizích zásahů a jiných poškození.  
V případě potřeby je nutno podkladový pásek a ráfek řádně vyčistit.  
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6.2 Montáž pneumatiky  

Nasadit podkladový pásek na ráfek tak, aby se kryly otvory pro ventil. Při zachování takové 
polohy nasadit podkladový pásek po celém obvodu ráfku a dávat pozor, aby nedošlo k jeho 
překroucení nebo aby nedošlo k jeho poškození a dbát na to aby dobře překryl napínače 
paprsků (špic). Dalším úkonem je nasazení jedné stěny pneumatiky na ráfek.  
Odtáhnout stěnu pneumatiky od ráfku, vsadit ventil do otvoru v ráfku a lehce nahustit duši, 
aby získala oválný tvar, a pak ji vsadit do pneumatiky.  
Pro úplnou jistotu je nutno zkontrolovat,zda duše není překroucena (v případě zlomů nebo 
deformací mírně nahustěte duši). Ručně nasadit stěnu pneumatiky počínaje od protilehlé 
strany ventilu a u něho konče.  
Je vždy nutno zkontrolovat z obou stran kola, zda pneumatika nepřištípla duši a zda správně přiléhá 
k ráfku. Ventil je třeba lehce zatlačit dovnitř a pak jej povytáhnout, aby správně zapadl do osazení.  
 

Pro kontrolu správnosti montáže je nutno nahustit tolik vzduchu, aby bylo možno se při 
zatlačení prstem dotknout ráfku. Pak zkontrolovat, zda pneumatika stejnoměrně přiléhá 
k ráfku po obou stranách a zda je středově uložená. Pokud se vyskytnou nějaké nedostatky, je 
pak nutno vypustit vzduch a opravit osazení pneumatiky. Je-li vše v pořádku je nutno kolo 
nahustit na maximální hodnotu tlaku a našroubovat krytku ventilu.  
 
Pozor! 

- Je nutno dát pozor na to, aby během montáže se pneumatiku a podkladový pásek 
nedostaly žádné cizí předměty, které by mohly poškodit duši, nebo poranit ruce;  

- Je nutno dodržet správné nahuštění kol podle hodnot uvedených výrobcem po 
stranách pneumatiky;  

- Je vhodné používat vzduchová čerpadla vybavená manometrem se stupnicí, nebo 
ruční hustilku, která je ve standardním vybavení vozíku.   

 

7. PŘEPRAVA VOZÍKŮ  
Pro správnou a bezpečnou přepravu je nutno dodržovat dále uvedené zásady:   

- Před ručním přenášením vozíku demontovat všechny pohyblivé části (pokud 
takové jsou).  

- Vozík může být při přenášení držen jen za rámovou konstrukci.  

Pokud musíte s vozíkem sjet se schodů, nebo vyjet do schodů, je to možno provést jen 
s pomocí druhých osob. Vozík se musí naklonit dozadu tak, aby hnací kola najížděla na 
schody a překonávala tuto překážku schod po schodu s dodržením níže uvedených zásad:  

- Sjíždění se schodů musí zajišťovat minimálně dvě osoby;  
- Osoba jistící zepředu musí držet vozík během sjíždění za rámovou konstrukci (k 

tomu je nutno demontovat nožní opěrku, což znamená, že nohy pacienta nejsou 
dostatečně chráněny);   

- Při překonávání takových překážek se doporučuje, aby pacient měl zapnuty 
bezpečnostní pásy (informace získáte u našich distributorů);  

- Během přepravy musí pacient zachovávat klid a vyhýbat se pohybům“dozadu“;  
- Během přepravy po schodech je bezpodmínečně nutno odstranit z jízdní dráhy 

všechny nepotřebné předměty, které představují ohrožení.  
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7.1 Přeprava v autě  

Pro přepravu osob na vozíku v autě je nutno zajistit odpovídající zabezpečovací systém. 
Takové auto musí být vybaveno příslušnými upevňovacími pásy, kterými je vozík upevněn ke 
konstrukci vozidla,  přičemž pacient musí být navíc zajištěn vlastními bezpečnostními pásy. 

 
Zejména je nutno dbát nato, aby:  

 Upevňovací pásy musí být připevněny k nepohyblivým a pevným bodům vozidla;  
 Samotný vozík byl upevněn pouze za rám;  
 Po zapnutí pásů se vozík nepohyboval v žádném směru;  
 Během přepravy byl vozík zabržděn;  

 
Přeprava v autech je možná pouze tehdy, jestliže přepravce má příslušná povolení od 
oprávněných organizací, které schvalují přepravní systémy a zabezpečení k provozu.  

 
V případě využívání jiných přepravních systémů (letadel, autobusů, lodí, tramvají, vlaků atd.) 
je nutno získat informace o možnosti bezpečné přepravy vozíkem v souladu s požadovanými 
bezpečnostními zásadami. Za nehody a škody, ke kterým dojde během přepravy jinými 
dopravními prostředky nenese výrobce vozíku žádnou odpovědnost.  

 
7.2 Přejezd ramp  

Pro zajištění správného a bezpečného přejezdu ramp je nutno dodržovat následující 
doporučení:  

- Vyjíždět na rampy a sjíždět z nich co nejpomaleji, jak je to jen možné;  
- Provádět nájezdy na rampy nebo sjezdy z ramp pomocí druhé, k tomu vhodné 

osoby;  
- Mít na paměti, že při překonávání nájezdů dochází k rozložení sil, které může vést 

k převrácení „na záda“;  
- V případě, že pomáhajíc osoba se musí zastavit, je nutno okamžitě zatáhnout 

parkovací brzdy;  
- Nepřekročit maximální zatížení ramp / sjezdů;  
- Během přejezdu rampy musí mít pacient zapnuty bezpečnostní pásy;  

Pozor: 
            Za škody vzniklé při přejíždění ramp neneseme žádnou odpovědnost.  
 

8. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ  
 
V naší nabídce doplňkového vybavení se nachází velmi mnoho užitečných a zajímavých 
řešení, jejichž použití zvyšuje pohodlí a bezpečnost používání vozíku stejně jako osob 
obsluhujících. 
Podrobné informace o doplňcích získáte u našich zástupců v místě prodeje.  
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9. ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

Dodržovat níže uvedené zásady:  

- Při požívání vozíku dávat pozor, aby se žádné cizí předměty nedostaly mezi 
paprsky hnacích kol, protože to může způsobit vážný úraz nebo poškození vozíku;  

- Při nasedání nebo sesedání z vozíku se nesmí stoupat na nožní opěrku;  
- Poloha těžiště při překonávání nerovností nebo ramp se posouvá a je to velmi 

nebezpečné pro uživatele; doporučuje se využití pomoci druhých k tomu vhodných 
osob;  

- Nenaklánět vozík dozadu s ohledem na nebezpečí převrhnutí v důsledku posunu 
těžiště;  

- Používat pouze vozíky přizpůsobené váze a výšce uživatele;  
- Vyhýbat se přejíždění překážek bez brždění (schody,hrany, obrubníky);  
- Jízda po schodech je přípustná pouze za pomoci schopných a odpovědných osob, 

pokud nejsou výtahy, nebo jiná zařízení k tomu účelu k dispozici;  
- Věnovat pozornost stavu pneumatik a jejich vzorku; 
- Při jízdě po veřejných komunikacích dodržovat dopravní předpisy;  
- Není vhodné se vybrat na jízdu po volném terénu za nevhodného počasí, nebo kdy 

stav povrchu je nebezpečný pro jízdu invalidního vozíku;  
- Podle hesla „být lépe viditelným“ doporučuje se pro jízdu za tmy použít světlý 

oděv s odrazovými prvky, stejně jako odrazky z boku a zezadu vozíku;  
- Vyhýbat se styku s otevřeným ohněm (zejména nebezpečné jsou doutnající 

cigarety) s ohledem nebezpečí vznícení čalounění;  
- Nesmí se překračovat přípustné zatížení vozíku.  

 

10. PROHLÍDKY 
 
10.1 Před každý použitím  

- Zkontrolovat zda pneumatika není viditelně poškozená nebo znečištěná, což by 
mohlo snížit účinnost parkovacích brzd; veškeré znečištění je nutno z pneumatik 
okamžitě odstranit; v případě potřeby je nutno obrátit se na naše zástupce o pomoc.  

- Pokaždé je nutno zkontrolovat správnou funkci parkovacích brzd.  
- Je nutno zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách, v případě nutnosti okamžitě 

dohustit.  
 
10.2 Každých 6 měsíců 

V závislosti na intenzitě používání vozíku se doporučuje jeho důkladná prohlídka, vyčištění 
vozíku. Nutné je rovněž promazání několika kapkami technického oleje: 

- páku parkovací brzdy,  
- pohyblivé části jiných mechanizmů,  
- doporučuje se zkontrolovat funkčnost otočných kol (při výskytu velkého odporu 

při zatáčení je nutné vyčištění).  

Veškeré opravy a montáže je možno provádět pouze na bázi originálních součástek 
pocházejících od našich distributorů. V případě použití neoriginálních součástek nebere 
výrobce na sebe žádnou odpovědnost.  
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11. ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ  

Aby Váš vozík zachoval rovněž estetický vzhled je nutno aby byl řádně ošetřován. K tomu 
budou nápomocny níže uvedené pokyny. 
 
11.1   Čalounění   

- doporučuje se mytí teplou vodou, při silném zašpinění čistit ručně s použitím 
jemných pracích prostředků,  

- čalounění se nesmí čistit velmi silnými prostředky, např. rozpouštědly nebo 
žíravinami; nedoporučuje se rovněž používání tvrdých kartáčů,  

- za škody, které vzniknou po použití nevhodných čistících prostředků neneseme 
odpovědnost,  

- není vhodné, aby došlo k promočení čalounění během čištění, 
- čištění proudem páry se nedoporučuje.  

 
11.2   Prvky z umělé hmoty  

Tyto detaily je nutno čistit ručně pomocí obecně dostupných prostředků po předchozím 
seznámení se s pokyny výrobce takového prostředku.  
 
11.3  Vnější krycí vrstvy  

Použitá vrstva laku má velký estetický význam a chrání ocelové části před korozí. Lakované 
povrchy nemají žádné zvláštní požadavky na čištění (obyčejné otření vlhkým nebo suchým 
hadříkem je postačující).  V případě mechanického poškození může dojít k sedření laku. Je 
pak vhodné  poškozené místo přetřít. Lakovaná místa vystavená otěru je dobré namazat 
tenkou vrstvou technického tuku. nahradit .  
Chromované části se nejlépe čistí suchým hadříkem, a v případě odření takového povrchu jej 
zregenerovat vhodným prostředkem podobným chromu. 

 
11.4  Dezinfekce 

Dezinfekci je možno provádět obecně dostupnými prostředky určenými k tomuto účelu, po 
předchozím seznámení se s pokyny jejich výrobců. Je nutno mít na paměti, že mohou 
pronikat dovnitř čalounění.  
Pozor:Veškeré důsledky nesprávného použití dezinfekčních prostředků nejdou k tíži výrobce 
dezinfekčního prostředku.  
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12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 
Reha-Pol-A bere na sebe odpovědnost za případné vady materiálu nebo technologické závady 
vzniklé při výrobě na stanovenou dobu počínaje dnem prodeje.  
Záruční doba na invalidní vozík model Sagitta činí 12 měsíců.  
Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu 
s uvedenými zásadami  a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  

-   náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
-   poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
-   prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
-   škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
-   škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
-   škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 
 

Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje 
výrobku nebo s našimi distributory.   
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SERVISNÍ PROHLÍDKA 
 

Invalidní vozík byl servisován: 
 
 

  

Razítko servisu: 
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 Razítko servisu: 
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Razítko servisu: 

 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Razítko servisu: 

 
 
 
 
 
 
Datum: 

 
 

 Servisní seznamy a další technické informace naleznete u našich kvalifikovaných prodejců. Další informace 
naleznete na našich webových stránkách na adrese: www.vermeiren.com  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
VÝROBCE  

 
VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Faks 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 
ZASTOUPENÍ  
 

VERMEIREN ČR s.r.o.     VERMEIREN ČR s.r.o. 
Nádražní 1387/132      VGP Park 
702 00 Ostrava 1      Sezemická 2757/2 
e-mail: info@vermeiren.cz     193 00 Praha 9 
www.vermeiren.cz      e-mail: info@vermeiren.cz 
        www.vermeiren.cz 
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