
Modi Buggy
Specialklapvognen, der 

sikrer dit barn optimal støtte 
og stabilitet på turen.

Individuel 
justerbar 

Optimal støtte 
under transport

Enkelt design 
og ikke 

stigmatiserende



Modi Buggy 
 – special klapvogn til børn
Modi Buggy er en specialklapvogn, der 
giver mulighed for hverdagsaktiviteter 
og transport for børn, der kræver særlig 
støtte i siddende position. Modi Buggy 
kan tilpasses barnet på flere parametre, 
og dermed giver den barnet den optimale 
støtte på hele turen.

Tag dit barn med på tur 

Med Modi Buggy kan du trygt tage dit barn 
med ud og opleve verden. Klapvognen 
sikrer, at barnet sidder stabilt og komfor-
tabelt, så du og dit barn kan nyde turen 
sammen og få gode oplevelser i naturen og 
i byen. Klapvognens store kaleche sikrer, 
at barnet let kan afskærmes eller komme 
i skygge for solen. Regnslaget holder både 
barn og vogn tør i regnvejr – på den måde 
kan I nyde turen i alt salgs vejr.

Ergonomi

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

Optimal støtte

Sæde og ryglæn kan tilpasse 
i bredde, dybde og højde. 
De medfølgende krops- og 
hovedstøtter kan placeres og 
formes efter behov

Komfort

Ryglænet kan komme helt ned 
i 20 grader (næsten vandret) 
hvilket er meget praktisk hvis 
barnet tager sig en lur på 
turen.

Praktisk

Indkøbskurven under sædet 
giver mulighed for at medtage 
ting på turen eller handle ind 
på vejen hjem.

Oplevelser eller tryghed? 

Kørselsretningen kan vendes 
efter behov. Ved at vende 
kørselsretning mod ledsager 
kan det f.eks. give barnet en 
større tryghed.

Manøvreegenskaber i top

De store svingbare forhjul sikrer 
optimal 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 barnet ikke falder 
ud under kørslen. Desuden 
virker den også som 
håndtag der giver brugeren 
tryghed og ro på turen.



Lændestøtte og rygstøtte  
  (kun Mini størrelse)

Mini Standard

Bruger højde 75-100 cm 100-130 cm

Ryg højde 44.5 – 60 cm 50 – 65 cm

Sæde dybde 17 - 28 cm 27 - 36 cm

Sæde bredde 15 - 28 cm 17 - 30 cm

Ryglæn vinkel 20° - 90° 20° - 90°

Tilt vinkel -45° - 15° -45° - 15°

Fodstøtte vinkel 0° - 90° 0° - 90°

Max. bruger vægt 33 kg 33 kg

Tekniske specifikationer

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

• Krops-/side støtte (højre/
venstre)

• Hovedstøtte

• 4-punkt vest

• Hoftestøtte

• Hoftebelter 

• Kalesje

• Fodstøtte

• Kørepose

• Sikkerhedsbøjle

• Paraply

• Taske

• Regnslag

• Fod stropper

Sædet er justerbart i både 
dybde og bredde.

Ryglænet kan justeres i 
højden.

Hovedstøtte, hofte- og 
sidesøttter kan justeres indi-
viduelt.

Tilt vinkel kan justeres for både 
ryglænet og sædet.

Mulighed for at vende kørsels-
retningen (front/bag)

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

• Bord

• Abduktor

• Komplet betræk

Vælg mellem 4 farver:  
Grøn, Rød, Grå og Cyan
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Tag kontakt for mere information 
om produktet


