KATALOG
PRODUKTÓW

GTM MOBIL jest Polską firmą, która od 2004 roku zajmuję się projektowaniem
i produkcją wózków inwalidzkich do aktywnej rehabilitacji oraz profesjonalnych
wózków sportowych.
Firma, która początkowo była realizacją marzeń 2 przyjaciół, dziś jest największym
producentem zarówno wózków aktywnych jak i sportowych nie tylko w Polsce, ale
także w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Wózkami aktywnymi GTM MOBIL porusza się na co dzień ponad 80% członków
polskiej kadry paraolimpijskiej. Na wózkach sportowych sukcesy odnoszą między
innymi szermierze, koszykarze, rugbiści, lekkoatleci, tenisiści oraz kolarze.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Wszystkie elementy składowe naszych wózków wykonane są z materiałów najwyższej jakości, dobierane na podstawie
przeprowadzonych analiz i testów.
Każdy wózek jest indywidualnie dobierany do użytkownika. Rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań,
w zależności od cech antropometrycznych oraz sprawności ruchowej, dobór odpowiedniego wyposażenia, dbałość
o szczegóły zaspokoją najbardziej wymagających klientów.
Procesy projektowe i produkcyjne wykonywane są przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a dzięki ścisłej
współpracy z osobami używającymi naszych wózków ciągle rozwijamy i udoskonalamy naszą ofertę.
CERTYFIKATY I NAGRODY
Produkty firmy GTM MOBIL posiadają deklarację zgodności CE oraz spełniają wszelkie wymogi
bezpieczeństwa. Były testowane i badane zgodnie z normami europejskimi.
Posiadamy własne laboratorium do badań mechanicznych wszystkich produktów, w którym
badamy nasze ramy według zwiększonych wymagań w stosunku do obowiązujących norm.
Współpracujemy także z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej, dzięki czemu nasze konstrukcje odznaczają się nie tylko wysoką wytrzymałością,
ale także lekkością i mobilnością.
Wózek GTM Hammer otrzymał nagrodę
Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 2005”

WÓZKI AKTYWNE DLA DOROSŁYCH
GTM BASIC
• klasyczna, zamknięta rama
• bardzo wytrzymała konstrukcja
• regulowany środek ciężkości
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GTM1
• kklasyczna, zamknięta rama
• regulowany środek ciężkości
• wymiary standardowe i indywidualne

GTM MUSTANG
• rama otwarta
• regulowany środek ciężkości
• nowoczesny design
• wymiary standardowe lub indywidualne
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GTM ENDEAVOUR
• rama otwarta
• lindywidualne wymiary
• stały środek ciężkości

str. 11

GTM HAMMER
• indywidualne wymiary
• wzmocniona konstrukcja podsiedzeniowa
• dla cięższych użytkowników
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GTM SHOCK-ABSORBER
• amortyzacja siedziska
• indywidualne wymiary
• stały środek ciężkości
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GTM CHALLENGER
• otwarta rama
• indywidualne wymiary
• regulowany środek ciężkości
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GTM CARISA
• smukła, zamknięta rama
• lekka i wytrzymała konstrukcja
• regulowany środek ciężkości
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GTM JAGUAR
• bardzo niska waga
• klasyczna, zamknięta rama
• bardzo wytrzymała konstrukcja
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GTM PRESIDENT
• odchylane podnóżki
• indywidualne wymiary
• regulowany środek ciężkości
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GTM BASIC

• KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA
• BARDZO WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

GTM BASIC to wózek GTM1 skonfigurowany w taki sposób, aby
jego cena nie przekraczała dofinansowania z NFZ i 150% z PCPR.
Wózek o klasycznej, zamkniętej budowie ramy z regulacją położenia
środka ciężkości.
Mimo okrojonego wyboru dodatkowego wyposażenia, Basic posiada
wszystko, co jest niezbędne w codziennym, wygodnym użytkowaniu,
a wytrzymała rama zapożyczona z modelu GTM1 gwarantuje
bezpieczeństwo i niezawodność nawet przy dużym obciążeniu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Hamulec nożycowy

• Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym

• Platforma podnóżka

• Ciągi aluminiowe

• Ciągi stalowe

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Rączki do pchania

• Hamulce boczne

• Podnóżek dzielony

• Kółka przednie 4”, plastikowa czarna felga

• Zagłówek

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Rama polerowana lub malowana

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

na zamówienie

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym
materiałem
• Boczki wyciągane, plastikowe
• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Pas łydkowy

Standardowe koła ze szprychami
stalowymi w klasycznym,
krzyżowym zaplocie
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Hamulce boczne - łatwe w użyciu,
przydatne w codziennym użytkowaniu

Boczki wyciągane - ochronią ubranie
przed zabrudzeniami
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GTM1
• KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
• WYMIARY STANDARDOWE

Klasyczny wózek o zamkniętej budowie ramy. Bardzo wytrzymały,
a zarazem lekki i estetyczny, wykonany z wysokiej jakości lotniczego
stopu aluminium.
Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru
optymalnych dla każdego użytkownika parametrów, pozwala
zadowolić zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych
użytkowników.

LUB INDYWIDUALNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym

• Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa

• Ciągi aluminiowe

lub podnóżek dzielony / odchylany

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Kółka przednie 4”, plastikowa czarna felga

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym

• Obszycie ramy

materiałem

• Rączki do pchania

• Boczki wyciągane, plastikowe

• Boczki karbonowe, składane z oparciem lub podłokietniki

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Zabezpieczenie antywywrotne

• Pas łydkowy

• Anodowane elementy aluminiowe
• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

Boczek z błotnikiem osłaniającym
ubranie przed zachlapaniem
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Koła Spinergy – najbardziej znane koła
ze szprychami węglowymi,
w zaplocie radialnym

Przednie koła z felgą
aluminiową, zamontowane
na dwuramiennym widelcu
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GTM Mustang

• RAMA OTWARTA
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
• NOWOCZESNY DESIGN
• WYMIARY STANDARDOWE
LUB INDYWIDUALNE

Jeden z najnowszych modeli w stajni GTM, spełni oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zastosowanie
nowoczesnych technologii, w połączeniu z wysoką jakością użytych
materiałów i precyzją wykonania, dają lekki, a zarazem bardzo
wytrzymały produkt najwyższej klasy. Wózek o regulowanym
położeniu środka ciężkości oraz wysokości podnóżka. Dzięki otwartej
budowie ramy i składanemu oparciu typu „lock-down”, po złożeniu
zajmuje niewiele miejsca w transporcie.
GTM Mustang występuje także w wersji indywidualnej, w której
wszystkie wymiary ramy są dostosowywane do konkretnych wymagań
klienta.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Siedzisko ergonomiczne

• Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Oparcie anatomiczne / ergonomiczne

• Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym

• Podnóżek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa

lub krzyżowym

• Koła tylne Spinergy

• Ciągi aluminiowe

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”

• Kółka przednie plastikowe 4”

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Obszycie ramy

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Rączki do pchania

• Boczki wyciągane

• Boczki składane z oparciem lub podłokietniki

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Elementy stabilizujące – zagłówek, peloty boczne

• Pas łydkowy

• Zabezpieczenie antywywrotne
• Anodowane elementy aluminiowe
• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

Standardowa, plastikowa
platforma podnóżka z możliwością
zamocowania dodatkowego
pasa na stopy
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Aluminiowe kółko mocowane do
widelca jednoramiennego, części
anodowane na niebiesko

Karbonowy boczek z błotnikiem bardzo sztywny i wytrzymały
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GTM Endeavour
Całkowicie indywidualny wózek o otwartej budowie ramy. Dzięki sztywnej
konstrukcji i stałemu ustawieniu środka ciężkości, jest to jeden z najlżejszych
wózków GTM.

• RAMA OTWARTA
• INDYWIDUALNE WYMIARY

Możliwość indywidualnego określenia prawie każdego wymiaru oraz
wyboru niemalże wszystkich elementów wyposażenia sprawia, że wózek
ten zadowoli nawet najbardziej wymagającego użytkownika, który
dokładnie wie, czego potrzebuje przy codziennym użytkowaniu. Określenie
„szyty na miarę” doskonale oddaje charakter GTM Endeavour.

• STAŁY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym

• Oparcie anatomiczne / ergonomiczne

lub krzyżowym

• Podnóżek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa

• Ciągi aluminiowe

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Kółka przednie aluminiowe 4”

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”z uszczelnionymi

• Siedzisko na regulowanych pasach

łożyskami

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym

• Obszycie ramy

materiałem

• Rączki do pchania

• Boczki sztywne, wyciągane lub składane z oparciem,
karbonowe

• Podłokietniki lub boczki karbonowe o indywidualnych
wymiarach

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Zabezpieczenie anty-wywrotne

• Pas łydkowy

• Anodowane elementy aluminiowe
• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

Kółka aluminiowe anodowane wraz
z widelcem dwuramiennym - różne
warianty kolorystyczne
uatrakcyjniają wygląd
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Sztywne oparcie - dzięki brakowi
dodatkowych elementów mocujących
- obniża wagę wózka i zwiększa jego
sztywność całkowitą

Sztywne boczki z przykręconymi
błotnikami karbonowymi - lekkie,
eleganckie i praktyczne
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GTM Hammer
Pierwszy całkowicie indywidualny wózek GTM, o sztywnej konstrukcji,
stałym ustawieniu środka ciężkości i otwartej budowie ramy.

• INDYWIDUALNE WYMIARY
• WZMOCNIONA KONSTRUKCJA
PODSIEDZENIOWA
• DLA CIĘŻSZYCH UŻYTKOWNIKÓW

Poprzednik Endeavour’a, od którego różni się jedynie sposobem
połączenia siedziska z belką główną. Siedzisko Hammera opiera się
na dwóch rurach w kształcie trójkąta, co pozwala na jego użytkowanie
przez osoby powyżej 100 kg.
Wózek GTM Hammer otrzymał Nagrodę Targów Sprzętu
Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym

• Ergonomiczny kształt siedziska

lub krzyżowym

• Sztywne oparcie

• Ciągi aluminiowe

• Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Kółka przednie aluminiowe 4”

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym

• Obszycie ramy

materiałem

• Rączki do pchania

• Boczki sztywne, wyciągane lub składane z oparciem,
karbonowe

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Zabezpieczenie antywywrotne

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Anodowane elementy aluminiowe

• Pas łydkowy

• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

Specjalna tapicerka oparcia – środek
wykonany z perforowanej Alcantary,
boki natomiast z gładkiej
czerwonej skóry
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• Podłokietniki

Koła Spinergy LX12 z zamontowanymi
grubymi ciągami, zaadoptowanymi
z wózków rugby

Podnóżek aluminiowy z indywidualną
platformą aluminiową w kształcie
podnóżka
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GTM Shock Absorber
Najbardziej zaawansowany technologicznie wózek w stajni GTM. Pełna
amortyzacja siedziska i zawieszenie kółek przednich niemal w pełni
redukują drgania, pozwalając na komfortową jazdę po nierównym
podłożu bez obciążania kręgosłupa.

• AMORTYZACJA SIEDZISKA
• INDYWIDUALNE WYMIARY

Zastosowany amortyzator gazowo olejowy ma pełną regulację sztywności
oraz możliwość zablokowania, dzięki czemu można uzyskać pełną
sztywność ramy. Wózek wykonany z najwyższej jakości materiałów takich
jak lotnicze aluminium, skóra czy włókno węglowe, które gwarantują
niezawodność i komfort użytkowania.

• STAŁY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Siedzisko ergonomiczne, amortyzowane

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Oparcie anatomiczne / ergonomiczne

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe / standardowe

• Podnóżek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa

• Ciągi aluminiowe

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”z uszczelnionymi

• Kółka przednie aluminiowe, amortyzowane

łożyskami

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Obszycie ramy

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym

• Rączki do pchania

materiałem

• Podłokietniki

• Pasy oparcia z Alcantary

• Elementy stabilizujące – klin / zagłówek / peloty boczne

• Boczki sztywne, wyciągane lub składane z oparciem,

• Zabezpieczenie antywywrotne

karbonowe

• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Osłony na szprychy z logo GTM

• Pas łydkowy

• Kolorowe szwy

Amortyzator gazowo-olejowy
zapewnia płynniejszą i bardziej
komfortową jazdę
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• Anodowane elementy aluminiowe

• Widelce kółek przednich amortyzowane lub standardowe

Koła Spinergy LX12 z ciągami
z pokryciem silikonowym
dla lepszego chwytu

Amortyzowane widelce kółek
przednich

KATALOG PRODUKTOWY GTM MOBIL | STR. 16

GTM Challenger
Wózek aktywny o otwartej budowie ramy i indywidualnych,
dopasowanych do użytkownika wymiarach. GTM Challenger,
podobnie jak GTM Mustang, posiada regulację środka ciężkości.

• OTWARTA RAMA
• INDYWIDUALNE WYMIARY
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego są takie
same jak w modelach Hammer i Endeavour.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym

• Ergonomiczny kształt siedziska

lub krzyżowym

• Sztywne oparcie

• Ciągi aluminiowe

• Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa lub

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

podnóżek dzielony 1- lub 2-stronny

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Kółka przednie aluminiowe 4”

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”

• Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

materiałem

• Obszycie ramy

• Boczki sztywne, wyciągane, lub składane z oparciem,
karbonowe

• Rączki do pchania
• Podłokietniki

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Zabezpieczenie antywywrotne

• Pas łydkowy

• Anodowane elementy aluminiowe
• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

4” plastikowe kółka przednie, z felgą
w kolorze czarnym, zamocowane na
dwuramiennym widelcu
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Tapicerka wykonana z wytrzymałego
materiału - Alcantary. Dodatkowo
wszyta kieszonka pozwala na
schowanie drobiazgów

Dodatkowo wspawana belka pod
siedziskiem pozwala na swobodną
zmianę balansu
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GTM Carisa
Wózek zaprojektowany specjalnie z myślą o kobietach. Konstrukcją
przypomina wózek GTM1 o zamkniętej budowie ramy, jednak
jego wymiary i cieńsze rurki sprawiają, że jest lżejszy i bardziej
elegancki.

• SMUKŁA, ZAMKNIĘTA RAMA
• LEKKA I WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
• WYMIARY STANDARDOWE

Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru
optymalnych dla każdej pani parametrów, pozwala zadowolić
najbardziej wymagające przedstawicielki płci pięknej.

LUB INDYWIDUALNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym

• Sztywne oparcie

• Ciągi aluminiowe

• Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

lub podnóżek odchylany / dzielony

• Hamulce boczne

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Kółka przednie 4”, plastikowa czarna felga

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Opony Schwalbe / Tufo / Kenda

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”

• Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Boczki wyciągane, plastikowe

• Obszycie ramy

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Rączki do pchania

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Boczki karbonowe, składane z oparciem lub podłokietniki

• Pas łydkowy

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie
• Zabezpieczenie antywywrotne
• Anodowane elementy aluminiowe
• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

Regulowany środek ciężkości
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Boczek składany razem z oparciem

Lekkie błotniki karbonowe oraz ciągi
gumowe dla lepszego chwytu
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GTM Jaguar
• BARDZO NISKA WAGA
• KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA
• BARDZO WYTRZYMAŁA

Najlżejszy wózek w stajni GTM – klasyczny, o zamkniętej budowie
ramy. Bardzo wytrzymały, a zarazem lekki i estetyczny, wykonany
z wysokiej jakości lotniczego stopu aluminium.
Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru
optymalnych dla każdego użytkownika parametrów, pozwala zadowolić
zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

KONSTRUKCJA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Podnóżek tytanowy, platforma karbonowa

• Koła tylne Spinergy LX12, 24”

• Ciągi aluminiowe czarne, stalowe, tytanowe
lub pokryte gumą

• Ciągi aluminiowe
• Opony Schwalbe Right Run

• Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary

• Hamulec nożycowy kompaktowy

• Obszycie ramy

• Kółka przednie 4”, aluminiowe

• Anodowane elementy aluminiowe

• Siedzisko na mocnej i lekkiej płachcie, z regulacją napięcia

• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

na pasach
• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
• Oparcie składane
• Boczki wysuwane, plastikowe lub karbonowe
• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Pas łydkowy
• Przednia poszewka z dwiema kieszeniami

Kompaktowe hamulce nożycowe
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Koła Spinergy - najbardziej znane koła
ze szprychami węglowymi, w zaplocie
radialnym

Przednie kółeczka z felgą aluminiową,
zamontowane na dwuramiennym
widelcu
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GTM President
Wózek GTM President przeznaczony jest głównie dla osób, które
podczas poruszania wspomagają się nogami. Odchylane na obydwie
strony i wyjmowane podnóżki umożliwiają postawienie stóp na
podłodze zarówno podczas jazdy jak i podczas wsiadania i schodzenia
z wózka.

• ODCHYLANE PODNÓŻKI
• INDYWIDUALNE WYMIARY
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Wózek bardzo wytrzymały, o zamkniętej budowie ramy i regulowanym
środku ciężkości, z możliwością zastosowania wszelkich rozwiązań
ergonomicznych. Indywidualnie dobierane wymiary pozwalają na
ich dokładne dostosowanie do potrzeb najbardziej wymagających
użytkowników.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek typu „Swing away”, otwierany na zewnątrz,
łatwo demontowalny

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
• Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa

• Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym

• Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe

• Ciągi aluminiowe

• Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Opony Marathon+ / Tufo / Kenda

• Hamulce boczne lub nożycowe

• Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”, uszczelnione

• Kółka przednie 4” lub 5” aluminiowe

• Obszycie poduszki i oparcia, skórzane lub z Alcantary

• Siedzisko proste lub ergonomiczne, na pasach

• Obszycie ramy

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Elementy stabilizujące – klin / zagłówek / peloty boczne

• Oparcie sztywne lub składane

• Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie

• Tapicerka oparcia z przewiewnego materiału

• Anodowane elementy aluminiowe

• Podłokietniki / boczki z włókna węglowego / plastikowe,

• Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

wyciągane lub składane z oparciem

• Osłony na szprychy z logo GTM

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Kolorowe szwy

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Pas łydkowy
• Zabezpieczenie antywywrotne
• Rączki do pchania

Rączki do pchania w rurkach oparcia posiadają płynną regulację wysokości,
z możliwością złożenia na czas
transportu
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Odchylane stopki, przeznaczone
dla osób, które w czasie jazdy
wspomagają się nogami

Wygodne podłokietniki, posiadają
regulację wysokości, pozwalają usiąść
wygodnie jak w fotelu
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WÓZKI SPORTOWE

KOSZYKÓWKA - GTM GLADIATOR
• wytrzymała, sztywna rama
• duży kąt nachylenia kół dla lepszej zwrotności
• wersja regulowana lub sztywna
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RUGBY OFENSYWNY - GTM RAPTOR
• najwytrzymalsza rama GTM
• pełny ofensywny przedni zderzak
• koła ofensywne, z ciagami zintegrowanymi
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RUGBY - GTM ZOLTAR
• wytrzymała, sztywna rama
• duży kąt nachylenia kół dla lepszej zwrotności
• charakterystyka defensywna lub defensywno-ofensywna
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TENIS - GTM OPEN
• sztywna, zamknięta rama
• duży kąt kół dla lepszej zwrotności
• w pełni indywidualne wymiary
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SZERMIERKA - GTM FENCE
• sztywna, zamknięta rama
• bardzo wytrzymała konstrukcja
• pałąk boczny - do przytrzymania
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TANIEC - GTM TANGO
• indywidualne wymiary
• duża zwrotność
• lekka i wytrzymała konstrukcja

fot. Krzysztof Jagiełło
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GTM GLADIATOR
GTM GLADIATOR to wózek dla koszykarzy. Jest wykonywany
w dwóch wersjach – regulowanej lub sztywnej.

• WYTRZYMAŁA, SZTYWNA RAMA

Wersję regulowaną proponujemy graczom, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę z koszykówką i nie są pewni, jakie ustawienia będą
dla nich optymalne.

• DUŻY KĄT NACHYLENIA KÓŁ
DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI
• WERSJA REGULOWANA

Wersję sztywną polecamy graczom zawodowym oraz tym, którzy
doskonale wiedzą, jaką geometrię powinien mieć ich wózek i którzy
oczekują maksymalnej sztywności, lekkości oraz wytrzymałości.

LUB SZTYWNA

Obie wersje są wykonywane z indywidualnymi wymiarami.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą

• Regulacja wysokości podnóżka

• Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym

• Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami

• Ośki pół-calowe

przytrzymującymi stopy

• Ciągi aluminiowe lub stalowe

• Ciągi tytanowe

• Opony Schwalbe Speed Air

• Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej, z opcją

• Kółka przednie 3”, rolkowe

ergonomicznego kształu

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Pasy oparcia skórzane

• Oparcie sztywne

• Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji

• Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami

• Opony Tufo lub Kenda

• Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie

• Koła Spinergy SLX 24

• Pojedyncze zabezpieczenie antywywrotne, wspawane

• Sportowe ośki do kół - 25mm

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Oparcie anatomiczne lub "ergo"

• Pas łydkowy

• Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

Koła sportowe Spinergy SLX
24-szprychowe
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Profesjonalny pas sportowy
Pelvi.Loc 2DA

Sztywny podnóżek z dodatkową
bandą z przodu
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GTM RAPTOR
• NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁA RAMA GTM
• PEŁNY OFENSYWNY PRZEDNI ZDERZAK
• KOŁA OFENSYWNE, Z CIAGAMI

GTM RAPTOR to ofensywny wózek do rugby, doskonały
dla ofensywnych napastników. Posiada wzmocnioną
konstrukcję w stosunku do innych wózków sportowych,
co czyni go najwytrzymalszym wózkiem w stajni GTM.
Rama wykonywana indywidualnie na zamówienie, zgodnie
z przepisami Międzynarodowej Federacji Rugby na wózkach
IWRF.

ZINTEGROWANYMI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą

• Regulacja wysokości podnóżka

• Koła ofensywne z osłoną zintegrowaną z ciągiem

• Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami

• Ośki pół-calowe

przytrzymującymi stopy

• Ciągi aluminiowe, zintegrowane z osłoną koła

• Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Opony Schwalbe Speed Air

• Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry

• Kółka przednie 3”, rolkowe

• Pasy oparcia skórzane

• Siedzisko na regulowanych pasach, z opcją

• Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji

ergonomicznego kształtu

• Opony Tufo lub Kenda

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Sportowe ośki do kół - 25mm

• Oparcie sztywne

• Oparcie anatomiczne lub "ergo"

• Szeroki pas stabilizujący tułowie oraz dodatkowe

• Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe

paski na nogi

• Dodatkowy, przykręcany zderzak

• Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami lub proste

• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

wspawane wsporniki
• Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie
• Podwójne zabezpieczenie antywywrotne
z zamontowanymi osłonami u spodu
• Pełny zderzak ofensywny
• Pas łydkowy

Platforma podnóżka z regulacją
wysokości
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Koło ofensywne, z ciągiem
aluminiowym zintegrowanym
w osłoną koła

Osłony na wsporniki antywywrotne
zapobiegają podważaniu i blokowaniu
przez innych graczy
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GTM ZOLTAR
• WYTRZYMAŁA, SZTYWNA RAMA
• DUŻY KĄT NACHYLENIA KÓŁ
DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI
• CHARAKTERYSTYKA DEFENSYWNA
LUB DEFENSYWNO-OFENSYWNA

GTM ZOLTAR jest wózkiem defensywnym do rugby.
Jest zbudowany na solidnej bazie z wytrzymałych profili, posiada
zderzak przedni oraz może posiadać dodatkowe zderzaki boczne,
dzięki którym z wózka defensywnego zmienia się w wózek
ofensywno-defensywny.
Wykonywany według indywidualnych wymiarów zawodnika,
zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Rugby
na Wózkach IWFR.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą

• Regulacja wysokości podnóżka

• Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym

• Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami

• Ośki pół-calowe

przytrzymującymi stopy

• Ciągi aluminiowe lub stalowe

• Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Opony Schwalbe Speed Air

• Ciągi tytanowe lub pokryte grubą, czerwoną gumą

• Kółka przednie 3”, rolkowe

• Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry

• Siedzisko na regulowanych pasach, z opcją ergonomicznego

• Pasy oparcia skórzane

kształtu

• Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Opony Tufo lub Kenda

• Oparcie sztywne

• Koła ofensywne z osłoną zintegrowaną z ciągiem

• Szeroki pas stabilizujący tułowie oraz dodatkowe paski na nogi

• Sportowe ośki do kół - 25mm

• Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami lub proste

• Oparcie anatomiczne lub "ergo"

wspawane wsporniki

• Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe

• Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie

• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

• Podwójne zabezpieczenie antywywrotne z zamontowanymi

• Boczne zderzaki ofensywne

osłonami u spodu
• Przedni zderzak defensywny
• Pas łydkowy

Przedni zderzak defensywny
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Koła z ciągami powlekanymi gumą
oraz z mocnymi osłonami na szprychy

Paski kolanowe, pozwalające na
lepszą stabilizację zawodnika
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GTM OPEN
GTM OPEN to wózek dla tenisistów, na sztywnej ramie.
Wykonany jest z wysokogatunkowego stopu aluminium.

• SZTYWNA, ZAMKNIĘTA RAMA
• DUŻY KĄT KÓŁ DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI
• W PEŁNI INDYWIDUALNE WYMIARY

Rama jest wykonywana według indywidualnych
wymiarów i potrzeb zawodnika, zgodnie z przepisami
Międzynarodowej Federacji ITF.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą

• Regulacja wysokości podnóżka

• Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym

• Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami

• Ośki pół-calowe

przytrzymującymi stopy

• Ciągi aluminiowe lub stalowe

• Ciągi tytanowe

• Opony Schwalbe SpeedAir

• Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej, z opcją

• Kółka przednie 3”, rolkowe

ergonomicznego kształtu

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Pasy oparcia skórzane

• Oparcie sztywne

• Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji

• Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami

• Opony Tufo lub Kenda

• Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie

• Koła Spinergy SLX 24

• Pojedyncze zabezpieczenie antywywrotne, wspawane

• Sportowe ośki do kół - 25mm

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Osłony szprych z logo GTM

• Pas łydkowy

• Oparcie anatomiczne lub „ergo”

• Pasy oparcia Alcantara, wierzch tapicerki oddychający

• Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

Koła sportowe Spinergy SLX24
wraz z anodowanymi ciągami
aluminiowymi i oponami
Kenda Kontender
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Profesjonalny pas sportowy
Pelvi.Loc 2DA

Podnóżek aluminiowy z bandami
z przodu oraz po bokach, dla lepszej
stabilizacji stóp
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GTM FENCE
GTM FENCE to wózek dla szermierzy. Wykonywany jest
według indywidualnych wymiarów zawodnika, zgodnie
z przepisami Międzynarodowego Komitetu Szermierki IFC.

• SZTYWNA, ZAMKNIĘTA RAMA
• BARDZO WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
• PAŁĄK BOCZNY - DO PRZYTRZYMANIA

W pełni sztywna i wytrzymała rama zapewnia
bezpieczeństwo nawet podczas dynamicznej i ostrej
walki, pozwalając skupić się wyłącznie na przeciwniku.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości

• Platforma podnóżka aluminiowa lub karbonowa

• Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym

• Ciągi tytanowe

• Ośki 12mm lub ½ calowe

• Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Ciągi aluminiowe lub stalowe

• Tapicerka skórzana lub z Alcantary

• Opony Schwalbe Right Run / SpeedAir

• Pas sportowy Pelvi.Loc 2DA

• Kółka przednie 3”, rolkowe

• Koła Spinergy SLX 24

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Ośki sportowe - 25mm

• Poduszka gąbkowa, twarda lub miękka, w poszewce

• Flexel - wypełnienie opony zastępujące dętkę

z przewiewnego materiału
• Oparcie sztywne, wyściełane przewiewnym materiałem
• Szeroki pas na nogi, zapinany na rzep
• Boczek plastikowy montowany na przyspawanym
wsporniku
• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Pas łydkowy

Sportowe koła z w zaplocie radialnym.
Zastąpienie dętki Flexelem eliminuje
ryzyko jej pęknięcia
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Demontowalny pałąk, służący do
przytrzymywania się podczas walki

Podnóżek z platformą aluminiową,
z możliwością regulacji wysokości
i kąta pochylenia platformy
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GTM TANGO
GTM TANGO jest profesjonalnym wózkiem do tańca, spełni
wymagania każdego tancerza, bez względu na stopień
zaawansowania sportowego.

• INDYWIDUALNE WYMIARY
• DUŻA ZWROTNOŚĆ
• LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Wykonywany według indywidualnych wymiarów i potrzeb
tancerza.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Platforma podnóżka plastikowa lub aluminiowa, z regulacją
kąta nachylenia, z paskiem na stopy

• Platforma podnóżka karbonowa lub aluminiowa
z bandami

• Regulacja wysokości podnóżka

• Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej

• Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym

• Ciągi tytanowe

• Ośki metryczne lub pół-calowe

• Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry

• Ciągi aluminiowe lub stalowe

• Dodatkowe paski zapinane na rzep, stabilizujące nogi

• Opony Schwalbe Speed Air

lub tułów

• Kółka przednie 3”, rolkowe

• Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji

• Siedzisko na regulowanych pasach

• Opony Tufo lub Kenda

• Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału

• Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM

• Oparcie sztywne

• Oparcie anatomiczne lub "ergo"

• Boczki plastikowe, przykręcane do ramy

• Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe

• Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie

lub przykręcane karbonowe

• Zabezpieczenie antywywrotne

• Rama polerowana lub malowana na zamówienie

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Skórzana tapicerka oparcia / siedziska

• Pas łydkowy

• Pasy oparcia skórzane

• Pasy oparcia – Alcantara

Skórzana tapicerka, łączona,
wykonywana na specjalne
zamówienie
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Plastikowa platforma podnóżka,
z regulacją kąta nachylenia

Zabezpieczenie antywywrotne,
mocowane na stałe, z regulacją
wysunięcia
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WÓZKI DZIECIĘCE

GTM SMYK
• dla dzieci od 3 lat
• wysoki pałąk dla rodziców
• regulowany środek ciężkości

str. 41

GTM JUNIOR
• dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym
• rama zamknięta
• regulowany środek ciężkości

str. 43

GTM KID
• wózek młodzieżowy
• lekka i sztywna rama
• regulowany środek ciężkości

str. 45

GTM SMYK
Aktywny wózek dla najmłodszych użytkowników, uwzględnia
potrzeby zarówno dziecka, jak i rodzica. Pozwala na aktywne
uczestnictwo w grach i zabawach i samodzielne poruszanie
się dziecka, pozwalając tym samym na jego prawidłowy rozwój.

• DLA DZIECI OD 3 LAT
• WYSOKI PAŁĄK DLA RODZICÓW
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Posiada cechy wózka dla dorosłych, dzięki czemu pozwala
od początku uczyć się prawidłowych nawyków i przygotowuje
do późniejszego korzystania z wózków dla młodzieży i dorosłych.
Zabezpieczenia antywywrotne i osłony na szprychy zapobiegają
upadkom i nieprzewidzianym wypadkom aktywnego malucha.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne 17”

• Karbonowa platforma podnóżka

• Ciągi aluminiowe

• Tapicerka moro (tkanina parasolowa), skórzana

• Opony Schwalbe Marathon Plus z paskiem odblaskowym

lub z Alcantary, kolorowe szwy

• Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM

• Boczki karbonowe, proste lub z osłoną koła

• Zabezpieczenia antywywrotne

• Rączki do pchania wkręcane

• Dziecięce hamulce boczne

• Zagłówek

• Kółka przednie rolkowe

• Peloty boczne

• Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona
• Boczki z włókna szklanego, z osłoną koła, przykręcane
do ramy
• 3-punktowy pas zabezpieczający przed zsunięciem
z siedziska
• Wysoki pałąk dla rodziców
• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Obszycie ramy
• Pas łydkowy

3-punktowy pas zabezpieczający
przed zsunięciem z siedziska
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Wysoki pałąk dla rodziców,
pozwalający na wygodne
prowadzenie i asekurację

Standardowa plastikowa platforma
podnóżka - tu w wersji montowanej
do przednich rurek
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GTM JUNIOR

• DLA DZIECI W WIEKU
WCZESNOSZKOLNYM I SZKOLNYM
• RAMA ZAMKNIĘTA
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Aktywny wózek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
przystosowany do wagi do 50 kg. Możliwość doboru wymiarów
do indywidualnych potrzeb dziecka daje możliwość wczesnego
zapobiegania wadom postawy i nieprawidłowym nawykom
ruchowym.
Możliwość regulacji położenia środka ciężkości oraz składane
zabezpieczenia antywywrotne pozwalają na naukę samodzielnej
jazdy na 2 kołach, będącej wstępem do dalszych elementów
aktywnej jazdy na wózku i samodzielności w codziennych
czynnościach.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne w zaplocie radialnym, 20” lub 22”

• Karbonowa platforma podnóżka

• Ciągi aluminiowe

• Kółka aluminiowe 4” lub 5”

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Tapicerka moro (tkanina parasolowa)

• Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM

• Podnóżek odchylany jedno - lub dwustronny

• Kółka antywywrotne

• Boczki karbonowe

• Dziecięce hamulce boczne

• Koła Spinergy 22”

• Kółka przednie 4”, plastikowe

• Opony SchwalbeMarathon Plus

• Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona

• Ciągi stalowe

• Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem,

• Nakładki na ciągi 22”

w kolorze czarnym lub czerwonym

• Podłokietniki

• Boczki wyciągane, plastikowe lub z włókna szklanego,
proste lub z osłoną koła

• Zagłówek
• Peloty boczne

• Rączki do pchania z regulacją wysokości

• Obszycie ramy

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
• Pas łydkowy

Dziecięce hamulce boczne z grubszą
rączką dla większej wygody
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Przezroczysta, plastikowa osłona na
szprychy, chroni koła w czasie zabaw

Standardowa, plastikowa platforma
podnóżka, pozwalająca na regulację
konta pochylenia
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GTM KID

• WÓZEK MŁODZIEŻOWY
• LEKKA I SZTYWNA RAMA
• REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Aktywny wózek dla młodzieży w wieku szkolnym, do 75 kg.
Posiada wszystkie cechy wózka dla dorosłych, ale jego wymiary są
dopasowane do młodszych użytkowników. Regulowany środek
ciężkości i składane kółka antywywrotne pozwalają na samodzielną
i bezpieczną naukę czy doskonalenie elementów aktywnej jazdy
na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych.
Kolejny po wózku dziecięcym, doskonale przygotowuje
do samodzielnego funkcjonowania na aktywnym wózku
dla dorosłych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą

• Siedzisko sztywne na płycie karbonowej

• Koła tylne w zaplocie radialnym 22”

• Karbonowa platforma podnóżka

• Ciągi aluminiowe

• Kółka aluminiowe 4” lub 5”, plastikowe 5”

• Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie

• Tapicerka moro (tkanina parasolowa), skórzana

• Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM

lub z Alcantary, kolorowe szwy

• Kółka antywywrotne

• Hamulce nożycowe

• Dziecięce hamulce boczne

• Boczki składane z oparciem, plastikowe / z włókna

• Kółka przednie 4”, plastikowe

szklanego / karbonowe

• Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona

• Podnóżek odchylany jedno – lub dwustronny

• Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem,

• Koła Spinergy 22”

w kolorze czarnym lub czerwonym

• Opony Schwalbe Marathon Plus

• Boczki wyciągane, plastikowe lub z włókna szklanego,
proste lub z osłoną koła

• Ciągi stalowe
• Nakładki na ciągi 22”

• Rączki do pchania z regulacją wysokości

• Rączki do pchania wkręcane

• Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie

• Podłokietniki

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Zagłówek

• Pas łydkowy

• Peloty boczne
• Obszycie ramy

Boczek wyjmowany z błonnikiem,
wykonanym z włókna szklanego,
chroni przed zabrudzeniem ubrania
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Zabezpieczenie antywywrotne, chroni
przed nadmiernym wychyleniem
i przewróceniem

Rączki do pchania mocowane w
pałąku oparcia - z możliwością
regulacji wysokości - są doskonałym
rozwiązaniem dla rodziców
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HANDBIKE

GTM BLACKBIRD JUNIOR
• smukła, sztywna rama
• lekka i wytrzymała konstrukcja
• regulacja fotela przód-tył

str. 49

GTM BLACKBIRD
• bardzo lekka i sztywna konstrukcja
• aerodynamiczny profil
• tworzony indywidualnie wg potrzeb klienta

str. 51

GTM BLACKBIRD XC
• bardzo lekka i sztywna konstrukcja
• tworzony indywidualnie wg potrzeb klienta
• zwiększony prześwit między ramą a podłożem

str. 53

GTM Blackbird JUNIOR
GTM Blackbird JUNIOR jest poziomym rowerem rehabilitacyjnym
o napędzie ręcznym. Służy do aktywnej rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych z urazem rdzenia kręgowego lub z rożnymi
uszkodzeniami kończyn dolnych.

• SMUKŁA, SZTYWNA RAMA
• LEKKA I WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
• REGULACJA FOTELA PRZÓD-TYŁ

W celu umożliwienia bezpiecznej jazdy rowerem, GTM Blackbird
JUNIOR jest wyposażony w dwa hamulce. Jeden z nich znajduje
się bezpośrednio w piaście co umożliwia komfortowe hamowanie.
Dodatkowy hamulec służy jako hamulec postojowy, który idealnie
sprawdza się podczas wsiadania na rower.

GTM Blackbird JUNIOR jest ręcznie robiony, każdy szczegół jest starannie wykonany i montowany.
Każda oś w rowerze jest zamontowana na łożyskach, nawet rączki, co powoduje zwiększenie trwałości.
Siedzisko jak i podnóżki pozwalają na bardzo dużą regulację, dzięki czemu możliwe jest idealne dopasowanie do użytkownika.
Z myślą o każdej grupie wiekowej, GTM Blackbird JUNIOR występuje w trzech wersjach wielkościowych: dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą, z regulacją

• Obszycie poduszki skórzane lub z Alcantary
• Oparcie skórzane lub z Alcantary

wysokości i kąta pochylenia

• Przednia piasta: Shimano Nexus, 3, 7 lub 8 biegów

• Regulowany fotel
• Suport regulowany w dwóch płaszczyznach
• Opony Schwalbe Marathon Plus z odblaskowym paskiem
• Hamulce: torpedo w przedniej piaście, v-brake jako awaryjny
• Siedzisko na regulowanych pasach wraz z poduszką
• Oparcie z systemem pasów pozwalających na regulację głębokości
• Kufer
• Oświetlenie i chorągiewki ostrzegawcze
• Koła zębate: przód 36 zębów, tył 23 zęby
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów RAL Calassic
• Korby dobierane indywidualnie

Regulowany podnóżek
dla lepszego dopasowania
wraz z pasami na stopy
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Kufer z zamontowanym oświetleniem,
zwiększającym bezpieczeństwo
na drodze

Łatwe w demontażu koła
oraz błotniki chroniące
ubranie przed zachlapaniem
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GTM Blackbird
GTM Blackbird to wysokiej klasy handbike przeznaczony
dla ekstremalnych sportowców. Jego charakterystyczna pozioma
konstrukcja, w połączeniu ze stopem aluminium 7020, gwarantuje
wyjątkową sztywność i mniejsze straty energii podczas jazdy.

• BARDZO LEKKA I SZTYWNA
KONSTRUKCJA
• AERODYNAMICZNY PROFIL
• TWORZONY INDYWIDUALNIE WG
POTRZEB KLIENTA

GTM Blackbird jest dostępny w dwóch wersjach ramy: Light
i Ultra Light. W wersji Ultra Light waga roweru została zmniejszona
do minimum, co czyni go bezwzględnym dla konkurentów.

Blackbird został wyposażony w system wewnętrznego wzmocnienia ramy, co w połączeniu ze wzmocniona tuleją
prowadzenia widelca sprawia, że rower pozostaje sztywny nawet pod dużym obciążeniem.
W celu zmniejszenia oporów powietrza, stworzono aerodynamiczną konstrukcję roweru. Pozioma pozycja rowerzysty
i wewnętrzne umieszczenie/zamocowanie podnóżka zmniejsza profil aerodynamiczny, co przy takim samym nakładzie
energii pozwala poruszać się szybciej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• Klamko-manetki szosowe, Tiagra / Ultegra

• Manetki Shimano SLX przód / tył, montowane

• Kasety 10- lub 11-rzędowe

przy rączkach
• Kaseta Shimano SLX 10-rzędowa

• Koła przednie Corima, karbonowe

• Hamulec bezpieczeństwa Shimano 105

• Łożyska ceramiczne

• Sztywny suport

• Koła tylnie 20” Delfi / Corima

• Koła tylnie i przednie Mavic Open Pro 26”

• Hamulec bezpieczeństwa Ultegra / Dura Ace

• Łożyska stalowe

• Podnóżek tytanowy

• Aluminiowy podnóżek

• Chorągiewka

• Wspornik pod kolano – zapewnia wygodę i lepszą

• Lusterko
• Błotnik

skrętność roweru
• Fotel na bazie sztywnej, aluminiowej płyty

• Światło ostrzegawcze

• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

• Licznik rowerowy SCIO
• Fotel karbonowy

Sztywny suport w opcji
z szosowymi klamko - manetkami
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Tytanowy podnóżek z pasem
podtrzymującym nogi

Ultra-lekkie karbonowe
koła Corima
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GTM Blackbird XC
• BARDZO LEKKA I SZTYWNA
KONSTRUKCJA
• TWORZONY INDYWIDUALNIE
WG POTRZEB KLIENTA
• ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT MIĘDZY
RAMĄ A PODŁOŻEM

GTM Blackbird XC jest terenową wersją sportowego roweru
Blackbird. Rama XC zbudowana jest w tej samej technologii
co jej odpowiednik szosowy, co zapewnia lekkość, sztywność
i wytrzymałość. Charakteryzuje się większym niż w rowerze
szosowym prześwitem, dzięki czemu możliwa jest ostra jazda poza
utwardzonymi ścieżkami.
Ze względu na urozmaicenie terenu, do którego dedykowany jest
Blackbird XC, pozycja użytkownika jest bliższa siedzącej. Poprawia
to widzenie terenu i pozwala szybciej reagować na zbliżające się
przeszkody.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• Manetki Shimano SLX przód / tył, montowane przy rączkach

• Klamko-manetki szosowe, Tiagra / Ultegra

• Kaseta Shimano SLX 10-rzędowa

• Kasety 10- lub 11-rzędowe

• Hamulec bezpieczeństwa Shimano 105

• Podnóżek tytanowy

• Sztywny lub regulowany suport

• Chorągiewka

• Koła przednie Mavic XM317 26”

• Lusterko

• Koła tylnie Dartmoor Fortress 20”

• Błotnik

• Opony terenowe

• Światło ostrzegawcze

• Hamulce tarczowe przód / tył

• Licznik rowerowy SCIO

• Łożyska stalowe
• Aluminiowy podnóżek
• Wspornik pod kolano – zapewnia wygodę i lepszą skrętność
roweru
• Fotel na bazie sztywnej, aluminiowej płyty
• Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

Regulowany suport – pozwala
na ustawienie odległości od ciała
i dostosowanie do długości ramion
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Koła terenowe z szerokimi oponami,
gwarantującymi dobrą przyczepność
na naturalnym podłożu

Tarczowe hamulce zapewniają
doskonałe hamowanie w ciężkich
warunkach
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AKCESORIA

OPONY

KOŁA PRZEDNIE

Innova szara

Rolkowe 3”

Rolkowe 4”

Plasikowe 4”x25

Aluminiowe 4”x25

Plastikowe 4”x26

Pełna szara

Pełna czarna

Kenda Kontender Schwalbe Maraton Schwalbe Maraton
Plus czarna
Plus odblask

Plastikowe 4”x32

Schwalbe Downtown

Schwalbe Right Run
niebieska

Schwalbe Right Run
szara

Schwalbe Right Run
czerwona

Tufo MS3 niebieska
lub czerwona

CIĄGI
Aluminiowe
4”x35mm
nieuszczelnione

Aluminiowe
4”x35mm
uszczelnione

Plastikowe 5”x29

Aluminiowe
5”x35mm
nieuszczelnione

Aluminiowe
5”x35mm
uszczelnione

KOŁA TYLNE

Aluminiowy

17” - zaplot radialny

20”-22” - zaplot radialny

24” - zaplot radialny

Stalowy polerowany

Spinergy LX12 - 24”

Spinergy L18 - 24”

Spinergy Blade 24”

Terenowe 24”
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Pokryty gumą

24” - zaplot krzyżowy

Tetra-grip
(pokryty siliconem)

Sportowe 24”-28”
zaplot krzyżowy

Tytanowy

Spinergy SLX24 24”-28”

Gumowy rugby

Nakładka na ciąg
siliconowa

HAMULCE

Boczny dzieciecy

Boczny

Nożycowy

Nożycowy kompaktowy
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RĄCZKI DO PCHANIA

Pałąk Smyk - przeznaczony
dla rodziców, posiada regulację
wysokości, pozwala na wygodne
prowadzenie wózka lub pomoc
w jego napędzaniu

Rączki w rurkach oparcia
- dostępne w 2 długościach,
posiadają płynną regulację
wysokości, z możliwością złożenia
na czas transportu

Rączki integralne - wspawane
w oparcie, ich długość dobierana
jest indywidualnie
do potrzeb użytkownika

Rączki wkręcane - wygodne
w użyciu, szybko-demontowalne

BOCZKI

Wyciągane

Składane z oparciem

Wysuwane

Składane na oparcie

Podłokietniki, wyciągane

Podłokietniki, wysuwane

Aluminiowe, wspawane

Sztywne, przykręcone do ramy

Składane na siedzisko

Rączki w pałąku oparcia
- dostępne w 3 długościach,
posiadają płynną regulację
wysokości oraz są szybkodemontowalne

Rączki składane, plastikowe
Wygodne w użyciu, lekkie,
z możliwością złożenia
na czas transportu

FREEWHEEL

KIESZONKI TYŁ

FREEWHEEL to jest to, czego potrzebujesz, aby łatwo poruszać się
po trawie, śniegu, szlakach turystycznych i cieszyć się bezpieczną jazdą
w dół wyboistymi ścieżkami, chodnikami i krawężnikami.
Nie musisz już siedzieć z boku, zawsze prosić się pomoc, lub przegapić
zabawy. Po złączeniu freewheel’a z twoim wózkiem, obracasz jego kółko
o 180 stopni, a kółka przednie w twoim wózku unoszą się do góry.
Od tej pory wózek porusza się na kołach tylnich oraz freewheel’u,
a przednie kółka wózka nie mają kontaktu z podłożem.
Masa własna kompletnego freewheel’a to tylko 2,34kg. Gdy nie jest
używany, po prostu zapinamy go do pałąka oparcia wózka, przy pomocy
tej samej klamry, która łączy go z podnóżkiem.
Suwak
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Rzep

Doskonały w podróży, ze względu na swoje kompaktowe wymiary.
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KOLORY
KOLORY RAMY Z PALETY GTM

Niemalowana

Biały

Srebrny

Srebrny metalik

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Wiśniowy

Jasny niebieski

Ciemny niebieski

Jasny zielony

Ciemny zielony

Grafitowy

Czarny

Czarny mat

Polerowana

KOLORY DLA ELEMENTÓW ANODOWANYCH

Czarny

Niebieski

Czerwony

Limonkowy

Pomarańczowy

Filoetowy
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