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EASyS Advantage
En avancerad sittvagn med alla tillbehör och
inställningsmöjligheter som behövs för att
kunna ge barn, med speciella behov, en riktigt
bra sittkomfort. Dessutom är sittvagnen lätt och
behändig att köra och enkel att få med i bil.

Patenterat säkerhetssystem

EASyS Advantage är utrustad med säkerhetssystemet ”Balance safety system” , en patenterad
uppfinning som minimerar tipprisk då ryggstödet
lutas bakåt.

Extra långt ryggstöd

Tack vare möjligheten att förlänga ryggstödet,
sänka fotplattan, bredda sits och sittdjup kan
EASyS Advantage justeras in och passa perfekt
under lång tid.

Allt ingår i standardutförandet

Sufflett, korg, höftstöd, bälte, polstrad klädsel med
reflex, chassiram i aluminium med Balance Safety
System, massiva hjul, transportfästen, ställbar körbygel, fjädrande sittenhet.

Åk säkert

Längdmått cm

Strl 1

Strl 2

Vändbar sittenhet

180˚

180˚

Mått uppfälld

99,5x59,5x114

107x69x120

Hjul fram

7.5”

7.5”

Hjul bak

10 ”

10”

Max brukarvikt

35 kg

40 kg

Vikt , sittenhet

9 kg

10,4 kg

Handtagshöjd

92-114 cm

92-120 cm

Mått ihopfälld

82x59,5x42,5

86x69x55

Sittdjup

19 – 30 cm

27 – 38 cm

Sittbredd

19 -31 cm

25 – 37 cm

Ryggstödshöjd

41,5 - 68 cm

55 – 74 cm

Underbenslängd

17,5 – 29 cm

21 – 37 cm

Knävinkel

90˚ - 180˚

90˚ - 180˚

Höftvinkel

90˚ - 180˚

90˚ - 180˚

Tilt-in-space

-15˚ till +45˚

-10˚ till + 40˚

Tillbehör
Polstring till chassiram
Fjärils/bröstbälte
Huvud/nackstöd
Höftstöd
Abduktionsblock
Åkpåse sommar

H-bälte
Parasoll
Bålstöd
Långa sidostöd
Säkerhetsbåge
Åkpåse vinter

Väst
Grensele
Fotremmar
Bord

Vänd hela sitsen så att du kan ha
ögonkontakt med ditt barn.
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Fakta

När barn skall åka bil eller buss, sitter barn säkrast i
en bilbarnstol. En del barn har ont och ibland finns
varken möjlighet eller tid för att flytta barnet från
sittvagn till bilbarnstol. EASyS Advantage är därför i
standardutförande utrustad med transportfästen så
att färden alltid blir så säker som möjligt.
EASyS Advantage är krocktestad och godkänd, så
att ditt barn kan tryggt sitta bältad kvar i sittvagnen
under färd med bil eller buss.

