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KOMPLETNÍ ÚPRAVY AUTOMOBILŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
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    Bezpečnostní kryt pedálů
Před pedály je rychloupínacím 
mechanismem upnut bezpečnostní kryt 
(tvarovaná mříž), který chrání pedály 
před nechtěným sešlápnutím postiženou 
osobou.
Bezpečnostní kryty dodáváme v 
provedení na všechny pedály, případně 
na pouze vybraný pedál. 
Úprava je vhodná pro osoby trpícími 
zvýšenou spasticidou nohou, nebo pro 
osoby po amputaci některé dolní 
končetiny. 
Po odejmutí krytu je vůz ihned připraven 
pro použití zdravou osobou.

    Plynový pedál na levou nohu
    V provedení: mechanické ovládání -  
                           elektronické ovládání ACCEL APGDISE
Pedál je přemístěn na konkrétní požadované místo. 
Úprava je vhodná pro osoby po amputaci pravé dolní končetiny. 
Po sejmutí krytu z původního plynového pedálu je vůz ihned 
připraven k používání zdravou osobou. 
Pedál je vyjímatelný. 
Úprava plynového pedálu je vhodná pro vozy s automatickou 
převodovkou. 

    Prodloužení pedálů
Pedály jsou prodlouženy na požadovanou délku a polohu.
Úprava je vhodná pro osoby malého vzrůstu.

    Zvětšení nášlapné plochy pedálů
Nášlapná plocha pedálů je individuálně zvětšena na 
požadovanou velikost, dle požadavků postižené osoby. 
Úprava je vhodná pro osoby po amputaci některé dolní 
končetiny.

Úpravy pedálů provádíme dle konkrétní individuální potřeby postižené osoby tak, 
aby tato úprava plně vyhovovala dané osobě.

ÚPRAVY PEDÁLŮ:
PRODLOUŽENÍ - ZVĚTŠENÍ - PEDÁLOVÝ BLOK 

- PLYNOVÝ PEDÁL NA LEVOU NOHU - KRYT PEDÁLŮ

    Pedálový blok pro osoby malého vzrůstu  
Pomocí tohoto pedálového bloku, je možné umístit ovládací 
pedály na vhodné místo, pro bezpečné ovládání vozu osobou 
malého vzrůstu. Původní pedály vozu jsou zachovány na 
původním místě. Úprava je vhodná pro osoby malého vzrůstu.
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