
Lisa
P r a k t i s k  i  h v e r d a g e n
Lisa er en kompakt og stabil aluminiumklapvogn. Den fås i 2 størrelser til såvel små som større børn 
og unge op til 60 kg.

Lisa er let at folde sammen til en handy størrelse og tage med i bilen. Og takket være de svingbare 
forhjul af høj kvalitet, er Lisa let at skubbe og manøvrere i ujævnt terræn og hvor pladsen er trang. 
Andre praktiske detaljer som fodbetjent bremse, tipsikring og fikspunkter til fastspænding i køretøjer 
gør Lisa velegnet til brug i stort set alle situationer, du kan komme ud for i hverdagen.



Wolturnus A/S I Lisa Wolturnus A/S I Lisa

Med høj ryg og justerbar sædedybde og underbenslængde kan Lisa løbende tilpasses et barn i voksealderen. 
Det forstærkede nylonbetræk støtter dit barn i en oprejst siddestilling. Vi tilbyder også et bredt udvalg af krops-
støtter og andet tilbehør, der giver mulighed for specialtilpasning til dit barns særlige behov.

Ryggens vinkel er justerbar til 30o, så dit barn kan også slappe af i en tilbagelænet stilling, mens I er på tur. 

Fuldt justerbar

Lisa
Ekstraudstyr

Ekstraudstyr
•	 Holdestang  

Børn kan normalt blive siddende i længere tid, hvis de har noget 
at holde fat i. Det giver barnet en fornemmelse af tryghed og 
understøtter den proprioceptive sans, som kan bidrage til redu-
ceret muskeltonus.

•	 5-punktsssele	  
Placerer bækkenet og sikrer en opret kropsholdning for børn 
med begrænset muskeltonus. Selen mellem benene forhindrer 
barnet i at glide ud.

•	 Abduktionskile	  
Reducerer benenes abduktion og holder hofter og lår i en 
neutral stilling. Aftagelig og foldbar.

•	 Kaleche  
Til beskyttelse mod sol og/eller regn. Nem at samle uden 
værktøj. Sammenklappelig.

•	 Hovedstøtte  
Forhindrer, at hovedet glider til siden og mindsker faren for 
personskader som følge deraf. Højdejusterbar.

•	 Armlæn  
Giver barnet mulighed for lateral støtte. Kan foldes op.

•	 Tilbehørstaske  
Til opbevaring af mindre ting som bleer osv. Aftagelig.

Lisa
Fleksibel

Holdestang og abduktionskile (ekstraudstyr)

5-punktssele (ekstraudstyr)

Integreret tipsikring

Kaleche og armlæn (ekstraudstyr)

Hovedstøtte (ekstraudstyr)

Bremser og opbevaringstaske

Sammenfoldet, klar til transport

Polstring Tilbehørstaske (ekstraudstyr)
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Lisa
Tekniske data

Tekniske data 

Str. 1
3 - 8 år

Str. 2
6 - 16 år

Barnets maksimumvægt 50 kg 60 kg

Vægt 13,5 kg 14 kg

Sædedybde 30 - 35 cm 35 - 40 cm

Sædebredde (uden/med polstring) 36 / 32 cm 41 / 37 cm

Længde på underben 27 - 40 cm 27 - 40 cm

Hjuldiameter (for/bag) 18 / 25 cm 18 / 25 cm

Højde på ryglæn 65 cm 70 cm

Hældning på ryglæn 90° til 120° 90° til 120°

Sammenklappet størrelse (L x B x H) 103x45x43 103x45x43

HMI nr. 69615 69616
 
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Overblik over fordelene

• Fleksibel, kompakt og stabil aluminiumklapvogn

• Sammenfoldelig til en kompakt størrelse

• Fås i 2 størrelser

• Forstærket nylonpolstring med fast indsats til fastgørelse af ekstraudstyr

• Rygvinkeljustering på 30o

• Integreret tipsikring

• Fodbetjent bremse og opbevaringstaske

• Højkvalitetshjul med gode rulleegenskaber

• Forberedt til fastspænding i kørestøjer

• Tilbehør til positionering

Farve


