
Caretta Buggy
Specialklapvognen, der sikrer 
barnet eller den unge optimal 
støtte og stabilitet på turen.

Individuel 
justerbar 

Optimal støtte 
under transport

Enkelt design 
og ikke 

stigmatiserende



Caretta Buggy 
 – specialklapvogn til større 
børn og unge. 
CARETTA Buggy er en specialklapvogn, der 
giver mulighed for hverdagsaktiviteter og 
transport for børn og unge, der kræver 
særlig støtte i siddende position. CARETTA 
Buggy kan tilpasses brugeren på flere para-
metre, og giver dermed den optimale støtte 
på hele turen.

Tag ud på tur 

Med CARETTA Buggy kan du trygt tage 
barnet eller den unge med ud og opleve 
verden. Klapvognen sikrer, at brugeren 
sidder stabilt og komfortabelt, så I kan 
nyde turen sammen og få gode oplevelser i 
naturen og i byen.

Turen kan nydes i alt slags vejr. Klapvognens 
kaleche sikrer, at brugeren let kan få skygge, 
når solen skinner, mens regnslaget holder 
både bruger og vogn tør i regnvejr. 

Ergonomi

Ledsagerhåndtaget er polsteret og 
regulerbart i højden. Dette gør turen både 
behagelig og ergonomisk for ledsageren.

Optimal støtte

De medfølgende krops- og 
hovedstøtter kan placeres 
og formes efter behov. 
4-punktsvesten sikrer god 
positionering på hele turen.

Komfort

Sædet kan ’tiltes’ så brugeren 
kan læne sig tilbage, hvis der 
er behov for et hvil på turen.

Tid til pause? 

Parkeringsbremsen aktiveres 
let med foden, så buggy’en 
holder helt stille under pauser 
på turen.

Manøvreegenskaber i top

De store svingbare forhjul sikrer 
optimale manøvreegenskaber, og 
gør det let at komme omkring på 
lidt plads. De kan f.eks. også låses 
ved kørsel på ujævnt terræn.

Sikkerhed

Sikkerhedsbøjlen er med til 
at sikre brugeren ikke falder 
ud under kørslen. Desuden 
virker den også som 
håndtag der giver større 
tryghed og ro på turen.



Brems hjulene, når der er tid 
til en pause.

Str. 1 Str. 2

Brugerhøjde 130 – 155 cm 140 – 170 cm

Max. brugervægt 55 kg 60 kg

Ryg højde 55 – 75 cm 55 – 75 cm

Sæde dybde 36 / 42 / 48 cm 36 / 42 / 48 cm

Sæde bredde 32 cm 38 cm

Sæde tilt 0⁰ - 23⁰ 12⁰ - 25⁰

Ryglæn vinkel 60⁰ - 90⁰ 60⁰ - 90⁰

Fodstøtte vinkel 0⁰ - 90⁰ 0⁰ - 90⁰

Vognens egenvægt 23 kg 24 kg

Tekniske specifikationer

Standard udstyr:
CARETTA Buggy leveres med en 
række standardudstyr der gør, at 
komforten og positioneringen er i top. 

• Kropsstøtte  
(2 stk.)

• Hovedstøtte

• Bælte (mave)

• Kaleche

• Taske

• Regnslag

• 4-punkts vest

• Sikkerhedsbøjle

Der medfølger et regnslag, så 
man kan tage på tur i alt slags 
vejr.

Ledsagerhåndtaget kan regu-
leres i højden.

Klapvognen kan tiltes bagover.

4-punktsvesten sikrer god 
positionering.

Sikkerhedsbøjlen sikrer, at 
brugeren ikke falder ud af 
vognen på turen.

Ekstra udstyr:
CARETTA Buggy kan leveres med en 
række originalt ekstra udstyr  
– alt efter behov. 

• Bord med beslag

• Hovedstøtte, 
buet

• Hovedstøtte, 
ekstra skum 

• 5-punkt bælte, 
sort

• Hoftestøtte

• Fodstrop

• Hoftebælte

• Kørepose

• Abduktionsbælte 
(sæt med 2 stk.)

Vælg mellem 3 farver:  
Blå, Rød og Grå



T: 86 78 99 33  I  mail@iaid.dk  I  www.iaid.dk

Tag kontakt for mere information 
om produktet
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