Den fremadvendte børnerollator der øger barnets
selvstændighed og bevægelse

30 - 88 cm

MARCY

max. 65 kg

41 - 98 cm

MARCY – Den fremadvendte børnerollator giver
med sin fleksibilitet og sine mange justeringsmuligheder maksimal mulighed for selvstændighed
og bevægelse
 Håndtagene kan indstilles i højde og bredte og tilpasses
det enkelte barn
 Underarmsstøttens indstillingsmuligheder i højde,
dybde, vinkel og hældning giver mulighed for optimal
stabilitet.
 Teleskopfunktion giver mulighed for at forlænge
de bagerste hjul bagud og giver dermed en større
understøttelse, hvilket øger den laterale stabilitet og
tillader en gradvis tilpasning ved gangtræning
 Retningsspærre som tilbehør stabiliserer gangen
 Sammenklappelig i størrelserne 2 og 3, for praktisk
opbevaring og transport
 EVA hjul (150 mm till str. 0+1, 200 mm till str. 2+3)
 Aluminiumstel i letvægt

E

B

Underarmsstøtten bestilles som tilbehør og kan
justeres i højde, dybde,
vinkel og hældning

Sæde bestilles som
tilbehør

Retningslåste hjul er
standard

Kurv bestilles som tilbehør

Størrelserne 2 og 3 er sammenklappelig for praktisk
opbevaring og transport

Str. 0
(lyseblå)

Str. 1
(lyseblå)

Str. 2 (
mørkeblå)

Str. 3
(hvid)

A1 Håndtagshøjd

30 - 47 cm

38 - 59 cm

53 - 75 cm

63 - 88 cm

A2 Underarmsstøtte, højde

41 - 58 cm

49 - 70 cm

63 - 85 cm

73 - 98 cm

18 - 32 cm

22 - 36 cm

30 - 44 cm

36 - 50 cm

C Sæde højde

25 cm

30 cm

45 cm

45 cm

D Total bredte

44 cm

48 cm

62 cm

71 cm

39 - 47 cm

45 - 55 cm

60 - 74 cm

65 - 79 cm

Max. belastning

20 kg

30 kg

50 kg

65 kg

Vægt

4.2 kg

5 kg

7.4 kg

9.1 kg

B

Bredte mellem håndtag

Total længde
E
(teleskopiske baghjul)
D

Håndtagene justeres
individuelt

MARCY

C

A1

A2

Baghjulene kan forlænges bagud ved behov for øget stabilitet

Baghjulene kan forlænges bagud ved behov
for øget stabilitete
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