- innovative funksjoner og designløsninger
Ergonomer, terapeuter, designere og teknikere har i fellesskap utviklet en sportsvogn med både barnet
og familien i fokus. Ito kombinerer enkelhet og fleksibilitet med lav vekt og moderne design. Vognen
er utformet med tanke på behagelig bruk i dagliglivet, uten at det går utover sitteergonomi og komfort.
Takket være et stort utvalg av tilbehør kan Ito enkelt tilpasses for å oppfylle individuelle behov. Ito leveres komplett med pute, belte, kurv og ryggforlenger.
Standardutstyr

hoftestøtte

Ito er enkel å legge sammen til et kompakt format som får plass i baga-

Ito forfra
Tilbehør (et utvalg)

justering av setedybde

kurv

leddhjul eller faste hjul

solbeskyt-

trillejustering av setetilt
Ito fra siden

Standardutstyr:

benkile

vind- og regntrekk

• setetilt
• hoftestøtte, justerbar
• sittedybde, justerbar
• fotstøtte, justerbar
• kjørehåndtak, justerbart
• seteputer, myke, avtakbare, vaskbare
• ryggforlenger
• kurv
• transporfester
• suflett
• regncape

Tilbehør:

• benkile
• håndbøyle
• solbeskyttelse
• trillepose
• vind- og regntrekk
• håndbrems
• leddhjul eller faste hjul
• hodestøtte
• bolstøtte
• selevest
• retningssperre

Tekniske fakta:

Størrelse
Sete, bredde
Sete, dybde
Rygg, høyde
Fotstøtte, høyde
Brukervekt, maks.
Brukerlengde, maks.
Bredde, totalt
Størrelse, sammenslått
Tilt
Vekt

justering av
kjørehåndtak

small
20–28 cm
22–28 cm
50/62 cm
14–28 cm
25 kg
120 cm
58,5 cm
79,5 x 58,5 x 37 cm
22°
12 kg

large
26–34 cm
28–35 cm
58/72 cm
20–36 cm
40 kg
145 cm
63,5 cm
84 x 64,5 x 37 cm
22°
13 kg

Materiale	Ved produksjon er det kun benyttet giftfri maling
og pulverlakk. Hele seteputen er flammebeskyttet
iht. standard ISO EN1021-1 og 1021-2. Materialet
er også testet for biokompatibilitet iht. standard
ISO 10993-5. Alle putene kan vaskes.

Test	Ito er kollisjonstestet og godkjent iht. standarden
ANSI/RESNA WC / Vol. 1 og ISO/FDIS 7176, og
er også godkjent av TüV iht. standard DIN EN
12182 og EN 1888.
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