
GTM Mobil 
Jak często zastanawiasz się  
nad tym, co widzi osoba, z którą 
spotykasz się po raz pierwszy? 
Czy będzie traktować Cię inaczej 
tylko dlatego, że siedzisz na wózku inwalidzkim? 
Twoje wątpliwości nie są bezpodstawne, bowiem 
odpowiedni dobór wózka inwalidzkiego pozwala 
na pierwszym miejscu widzieć osobę, a w dalszej 
kolejności dopiero sposób, w jaki się porusza.

Obecnie w ofercie firmy znajduje się 
wiele modeli wózków:
– GTM 1 i GTM 1 TeTra o ramie 

typu zamkniętego (box frame),
– GTM HaMMer VarIO i GTM 

HaMMer VarIO TeTra o ramie 
typu otwartego (open frame),

– GTM HaMMer budowanego cał-
kowicie indywidualnie dla najbar-
dziej wymagających i doświadczo-
nych użytkowników. Warto dodać, 
że ta konstrukcja została wyróżnio-
na nagrodą podczas międzynarodo-
wych targów REHABILITACJA 2005 
w Łodzi.
Wyjątkowo wymagający klienci 

znajdą także wózki przystosowane do 
jazdy w trudnym terenie (las, tereny 
górzyste, plaża) i przy niezbyt sprzy-

i sport na wózkach
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P rzygoda z firmą zaczęła się 
w 2004 r. Grzegorz jest zawod-
nikiem warszawskiej druży-

ny koszykówki na wózkach. Tomek 
podbija świat pnąc się po stopniach 
podium w szermierce. Obaj pracowi-
ci, wytrwali, z uporem dążą do celu. 
Oczywiście jako wytrawni sportowcy 
mają też odpowiednio duże wyma-
gania. Dlatego kiedy poznali Marka 
– absolwenta wydziału lotniczego 
Politechniki Warszawskiej specjalizu-
jącego się w budowie konstrukcji lot-
niczych oraz nowoczesnych materia-
łów, od razu zaświtała im w głowie 
pewna myśl. Oni wiedzieli czego chcą, 
a Marek wiedział jak, i z czego to 
zrobić. W ten sposób powstała firma 

GTM Mobil projektująca i produ-
kująca wózki inwalidzkie, której nazwa 
GTM pochodzi właśnie od pierwszych 
liter imion jej założycieli. Wózków jest 
wiele (do aktywnej rehabilitacji dla 
dzieci i dorosłych, profesjonalne wózki 
sportowe do takich dyscyplin jak: 
koszykówka, rugby, szermierka, tenis, 
paralotniarstwo), ale cel jeden – to 
wózek ma być dostosowany do czło-
wieka, a nie człowiek do wózka. Staje 
się to możliwe dzięki ciągłemu dopro-
wadzaniu do perfekcji wytwarzanych 
konstrukcji pod względem jakości oraz 
zastosowanych w nich rozwiązań tech-
nicznych. Każdy egzemplarz jest indy-
widualnie dobierany do użytkownika 
w zależności od cech antropometrycz-
nych oraz sprawności ruchowej. Firma 
wychodzi naprzeciw potrzebom swo-
ich odbiorców, nawet tych najbardziej 
wymagających oferując im całkowicie 
indywidualne konstrukcje budowane 
wyłącznie z myślą zaspokojenia ich 
konkretnych potrzeb, ale potrzeby te 
muszą być bardzo dobrze sprecyzo-
wane. Ponieważ Grzegorz i Tomek od 
lat sami korzystają z wózków, zarówno 
aktywnych jak i sportowych, zawsze 
chętnie służą profesjonalną radą oraz 
doświadczeniem. Ostatecznego wybo-
ru musi dokonać jednak sam zainte-
resowany, bo to on będzie spędzał na 
swoim wózku większą część doby.

jających warunkach atmosferycznych 
(zima). GTM Mobil projektuje 
i produkuje również szereg wózków 
sportowych. Firma kładzie duży nacisk 
na rozwój i produkcję wózków dla 
młodszych użytkowników:
– GTM SMYK dla najmłodszych 

(w wieku 2-6 lat), oraz
– GTM KID dla młodzieży. 

GTM Mobil dostrzega także szcze-
gólne wymagania kobiet w zakresie 
konstrukcji oraz geometrii wózka ofe-
rując model przeznaczony specjalnie 
dla Pań, o nazwie GTM CarISa, 
który dostosowany jest do wymagań 
oraz budowy anatomicznej kobiet. 
Cały czas trwają również prace nad 
nowymi konstrukcjami w zakresie wóz-
ków aktywnych.

Jedną z dyscyplin, którą firma GTM Mobil zaopatruje w specjalistyczny 
sprzęt sportowy jest rugby na wózkach i to właśnie tej dyscyplinie poświęcony 
będzie kolejny artykuł. Znajdzie się on już w następnym wydaniu. 

Wózek GTM HAMMER 
wyróżniony nagrodą

podczas 
międzynarodowych 

targów 
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Przeznaczony dla osób z największymi 
dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. 
Długi, zajmuje dużo miejsca na boisku 
– jego zadaniem jest „przeszkadzać”, 
czyli blokować i zatrzymywać przeciw-
ników uniemożliwiając im dotarcie do 
wyznaczonego celu.
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Przeznaczony dla osób, któ-re na boisku 
są najbardziej sprawne. Mały, szybki, 
zwrotny. Umożliwia szybkie i sprawne 
przeciskanie się między przeciwnikami.
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GTM ZOLTAR
Defensywny wózek do rugby

GTM RAPTOR 
Ofensywny wózek do rugby
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