EASyS

Flexibel sittvagn för barn
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EASyS

- den flexibla och säkra sittvagnen för barn

EASyS, sittvagnen med patenterad glidskena (BSS Balance Safety System). När ryggen fälls bakåt, glider sitsen fram och
tipprisken bakåt minskar.

Patenterat säkerhetssystem
Snygg design och god kvalitet samt mängder med tillbehör
gör EASyS till en sittvagn utöver det vanliga. Sittvagnen är
stadig, flexibel och har ett ställbart körhandtag för att
passa alla i familjen.
De mjuka fjädrarna under sitsen gör vagnen skön att åka i.
Sitsen är utrustad med ett säkerhetssystem så att barnet
tryggt och säkert kan sova liggandes i vagnen. Säkerhetssystemet heter ”Balance safety system” och är en patenterad uppfinning som minimerar tipprisken då ryggstödet
fälls bakåt.

Standardutförande:

Trygg och säker vid transport
Vid transport i bil sitter barn säkrast i en bilbarnstol.
Många barn har inte möjlighet att förflytta sig från sin
sittvagn eller rullstol då de åker till och från dagis eller
skola. EASyS är i sitt standardutförande utrustad med
transportfästen.

Ram i aluminium med Balance Safety
System, massiva hjul, transportfästen,
ställbar körbygel, fjädrande sittenhet,
korg, sufflett, höftbälte och klädsel
med insydda reflexer.

EASyS är testad och godkänd och barnet kan tryggt sitta
kvar i EASyS under färd med bil och buss.

Strl 1

Strl 2

Vändbar sittenhet

180˚

180˚

Mått uppfälld (BxHxD)

60 x 104 x 100 cm

70,5 x 111 x 111 cm

Hjul fram

7.5”

7.5”

Hjul bak

10 ”

10”

Max brukarvikt

35 kg

40 kg

Vikt

15 kg

17 kg

Handtagshöjd

92-114 cm

92-120 cm

Mått ihopfälld (BxHxD)

60 x 50 x 88 cm

68 x 52 x 99 cm

Sittdjup

19 – 30 cm

27 – 38 cm

Sittbredd

19 -31 cm

25 – 36 cm

Ryggstödshöjd

40 – 65 cm

53 – 73 cm

Underbenslängd

17 – 30 cm

25 – 36 cm

Knävinkel

90˚ - 180˚

90˚ - 180˚

Höftvinkel

70˚ - 180˚

70˚ - 180˚

Tilt-in-space

-15˚ till +45˚

-10˚ till + 40˚

Tillbehör
Polstring till chassiram
Sufflett med benskydd
Huvud/nackstöd
Abduktionsblock
Åkpåse sommar
Transparent regnskydd
Åkpåse vinter
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H-bälte
Fjärils/bröstbälte
Långa sidostöd
Säkerhetsbåge
Fotremmar
Bålstöd
Grensele

Väst
Parasoll
Bord
Korg
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