
linky, trojúhelníky: stín: objekt/100%černá výplň/převedeno na rastr/rozmazání Gausovské/5,00DPI/posun-0,5/-0,5
rám stín: objekt/80%černý obrys i výplň/převedeno na rastr/rozmazání Gausovské/5,00DPI/posun-1/-1
obrázky stín: objekt/80%černá výpň/převedeno na rastr/rozmazání Gausovské/5,00DPI/posun-1/-1

KOMPLETNÍ ÚPRAVY AUTOMOBILŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY

Jan Píbal - JP SERVIS,  Na Městečku 137,  Štěkeň,  387 51,  provozovna tel.: +420 383 393 249,  servis mobil: +420 606 613 239,  
odtah mobil: +420 720 422 603,  url: www.jpservis.eu,  e-mail: info@jpservis.eu,  datová schránka ID: 3te3w86

   Ovládání blinkrů pravou rukou
Díky této úpravě je možné ovládat blinkry 
pravou rukou. Tvar a délka přípravku je 
navržen a zhotoven dle konkrétního typu 
vozu a potřeb postižené osoby.

Nástavec na volant - 
rychloupínací koule 

LODGESONS
Tento doplněk zjednodušuje 

ovládání volantu jednou rukou.

Nástavec na volant - 
rychloupínací trojzubec 

LODGESONS
Rozteč trnů trojzubce je plynule 

nastavitelná. Povrch je z měkkého 
materiálu.

Nástavec na klíč - kvadro
Úprava umožňuje bezproblémově 
manipulovat s klíčem vozu. Tvar a 
délka je navržen a zhotoven dle 

konkrétní potřeby postižené osoby.

Nástavec na volant - 
rychloupínací kvadro palec

Opěra hřbetu dlaně je vytvarována 
přímo na míru postižené osoby. 

Rychloupínací zařízení umožňuje 
snadné vyjmutí palce z držáku.

Nástavec páky jízdních režimů - kvadro
Při nutnosti změnit jízdní režim stačí pouze lehce odmáčknout nástavec směrem ke spolujezdci a poté zvolit 
požadovaný jízdní režim. Nástavec je určen k instalaci do vozů s automatickou převodovkou.

Nástavec ruční brzdy - kvadro
Při nutnosti zabrzdit ruční brzdou stačí pouze zatáhnout za nástavec směrem vzhůru. Při odbrzďování lehce 
přizvedneme nástavcem ruční brzdu (nástavec se nepatrně vyklopí směrem vpřed) a poté stačí brzdu uvolnit.

Nástavce kvadro splňují individuální potřeby osob s omezenou hybností horních končetin, pro obsluhu 
konkrétních ovládacích prvků ve voze. (ruční brzda, řazení, volant, směrovky, světla, stěrače atd.)

NÁSTAVCE PRO KVADRUPLEGIKY

Kvadro ovládací element 
Pomocí těchto úprav může osoba 
bezproblémově ovládat ovládací 
prvky vozu. Tvar a délka je navr-
žen dle potřeby postižené osoby.
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