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Avantgarde Teen 2 er en let og smidig krydsrammekørestol, der giver barnet eller den unge de bedste 
forudsætninger for at tage aktiv del i hverdagen. Kørestolen har mange muligheder for tilpasning, et stort til-
behørsprogram og fås i mange flotte farver. Dermed kan Avantgarde Teen 2 tilgodese stort set ethvert behov 
og er en kørestol, som barnet kan vokse i. Ryghøjde og sædedybde kan justeres op til 40 cm, ligesom at balan-
cepunkt og sædevinkel kan tilpasses løbende. Den robuste kørestol har en lukket forramme samt opklappelig 
fodplade for øget stabilitet, men fås også med delte fodstøtter. Avantgarde Teen 2 er samtidig let at transportere 
og løfte og er optimal til en aktiv hverdags skiftende udfordringer.

Avantgarde Teen 2
V o k s e r  m e d  b a r n e t



• Robust og let krydsrammekørestol til børn
• Mange muligheder for justering og tilvalg
• Justerbar sædedybde og ryghøjde 
• Justerbart balancepunkt
• Let at klappe sammen til opbevaring og 

transport
• Fås bl.a. med skubbebøjle, enhåndsdrift, 

tromlebremser, ledsagerbremse, hovedstøtte, 
bord, stropsæde, ILSA-ryg og massive dæk

• Mulighed for abduceret forramme
• Ramme og betræk fås i mange flotte farver

Højdejusterbare skubbe-
håndtag er standard, men 
Avantgarde Teen 2, fås 
også med højdejusterbar 
skubbebøjle.

Avantgarde Teen 2
Let, smidig og vokser med barnet

Avantgarde Teen 2 Teen 2 VR

Sædebredde SB 22 - 36 cm 22 - 36 cm

Sædedybde SD 26 - 40 cm 26 - 40 cm

Ryghøjde  17,5  - 40 cm  17,5  - 40 cm

Sædehøjde, for 40,5 - 49,5 cm 40,5 - 49,5 cm

Sædehøjde, bag  35 - 48 cm 35 - 48 cm

Underbenslængde 16 - 45 cm 25 - 41 cm

Maks. brugervægt 90 kg 90 kg

Vægt fra 10,7 kg 11,2 kg

Tekniske data
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Sædebredde 
cm

Avantgarde 
Teen 2

Avantgarde 
Teen 2 VR

22 36872 36880

24 36873 36881

26 36874 36882

28 36875 36883

30 36876 36884

32 36877 36885

34 36878 36886

36 36879 36887

HMI numre

Avantgarde Teen 2 
kommer med opklappelig 
og vinkeljusterbar fodplade, 
der øger krydsrammens 
stabilitet.

Her vist med fodplade for 
kort underbenslængde.

To varianter

Avantgarde Teen 2: Lukket forramme for øget stabiltet med hel 
vinkeljusterbar fodplade i aluminium  
Avantgarde Teen 2 VR: Delte fodstøtter i aluminium, vinkeljusterbare, 
aftagelige og svingbare. Fås også med eleverbar benstøtte.

Stort tilbehørsprogram 
tilgodeser individuelle behov.  

Avantgarde Teen 2 fås fx 
med tipsikring.

Her vist med lukket 
forramme, fodplade 
for kort underbenslængde 
og tipsikring.


