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Liten, smidig sittvagn med riktigt bra sittkomfort för barn 
som behöver mycket stöd och support för hela kroppen.
De tre olika nackstöden kan enkelt ställas in individuellt 
för varje barns behov.

 
Fjädrande sits
Över chassits bakre hjul, sitter på var sida en mjuk fjädring 
som gör åkturen skön och behaglig. 

Inga verktyg behövs för att ändra sittbredd eller sittdjup. 
Knävinkeln justeras med ett snabbreglage så att man kan 
ändra vinkeln fort och enkelt, då det är dags att vila eller 
sova till exempel.

Modular S vagnen är också utrustad med ett nytt broms-
system. På underredets sida finns ett lås som förhindrar 
chassit från att fällas upp då man lyfter in chassit i bilen. 

 

Allt ingår i standardutförandet
Sufflett, korg, höftbälte, polstrad klädsel med reflex,
ram i aluminium med Balance Safety System, massiva hjul, 
transportfästen, ställbar körbygel, fjädrande sittenhet.
Flera färger finns men i Sverige är färgerna svart/grått valt 
till standard. 

Trygg och säker i bil eller buss 
När ett barn skall åka bil eller buss, sitter naturligtvis 
barnet alltid säkrast i en bilbarnstol. Men en del barn 
har ont och varken möjligheten eller tiden finns, för att 
förflytta sig från sittvagn till bilbarnstolen. Modular S är 
därför i standardutförande utrustad med transportfästen 
så att färden blir så säker som möjligt. 

Modular S är en krocktestad och godkänd sittvagn, så att 
ditt barn kan tryggt sitta bältad kvar i sittvagnen under 
färd med bil och buss. 

Tillbehör
Medicinbricka 
Polstring till chassiram  
Olika bälten *  
Väst   
Fjärils/bröstbälte  
Parasoll  
Grensele
Huvud/nackstöd  
Långa sidostöd  
Bord
Abduktionsblock   
Säkerhetsbåge  
Fotremmar
Åkpåse sommar  
Åkpåse vinter  
Bålstöd 
Transparent regnskydd                      * Se beställningsguide

Modular S

Anatomiskt nack- 
och huvudstöd

Formbart nack- 
och huvudstöd

Standard nack- och 
huvudstöd

Vinkla sitsenheten 
steglöst.

Strl 1 Strl 2

Vändbar sittenhet 180˚ 180˚

Mått uppfälld (BxHxD) 60x100x1114 cm 69 x107x120 cm

Hjul fram, diameter 18 cm 18 cm

Hjul bak , diameter 25 cm 25 cm

Max brukarvikt 35 kg 40 kg

Vikt 18,6 kg 21,9 kg

Handtagshöjd 72-117 cm 72-117 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 -26 cm 27 – 35 cm

Ryggstödshöjd 28 – 42 cm 34 – 53 cm

Underbenslängd 19 – 30 cm 19 – 37 cm

Knävinkel 90˚ - 180˚ 90˚ - 180˚

Höftvinkel 70˚ - 140˚ 70˚ - 140˚

Tilt-in-space -10˚ till +35˚ -10˚ till + 35˚

Vänd hela sitsen 180˚ så att du kan ha 
ögonkontakt med ditt barn.

Mjukt rundade sidoskydd ställbara 
i höjd och djup för ger bra armstöd 


