
GoTo
Str 1 fra 1-3 år
Str 2 fra 3-8 år

Scooot

GoTo

Upsee

Scooot
Fra 2-6 år

4-i-1: Kravle, scooter, køre, 
skubbes

GoTo gør det muligt for barnet at 
deltage i familiens hverdag. Det 
transportable sæde kan fast-
spændes på eksempelvis en stol, 
i indkøbsvognen eller i gyngen 
på legepladsen. Fås med vinkel-
justerbar gulvbase, så sædet kan 
bruges fritstående på gulvet. 
GoTo har justerbar brystring og 
nakkestøtte. 

Upsee er en gåsele, som får bar-
net op at gå. Upsee egner sig til 
børn, som er vant til at stå op og 
bruge sine ben i fx gå- eller ståsy-
stemer. Upsee består af tre dele: 
En sele til barnet, en hoftesele til 
den voksne og et fælles sandalpar.

Scooot giver barnet frihed til at lege og 
komme omkring i hjemmet uden hjælp. 
Scooot kan indstilles på tre forskellige 
måder: Kravle, skubbe med benene 
eller køre med armene. 

Upsee
4 størrelser 
fra 1 til 8 år
Max 25 kg

NY GULVBASE
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Splashy

Playpak

Splashy
str 1-8 år

Max 30 kg
9 farve-

kombinationer

Splashy  er et transportabelt 
badesæde, der kan bruges til bad og leg 
i badekar, badebassin, på stranden el-
ler hvor behovet opstår. Splashy har en 
lav siddeposition, som gør det nemt for 
barnet at lege og bade. Sædet kommer 
med et stabilt og vinkeljusterbart sta-
tiv med sugekopper, så det står fast på 
bunden. Splashy har justerbar 5-punkt 
sele, som kan ændres til 3-punkt 
sele efter behov.  Der kan monteres 
skumpuder i sædet for støtte af hoved 
og sider. Splashy er kompakt og vejer 
kun 4 kg.

Playpak er et transportabelt lege- og aktivitetstæppe med 
puder, der støtter barnet i den motoriske udvikling. 
Playpak er kompakt, praktisk og let at have med på farten. 

Splashy
str 1-8 år

Max 30 kg
9 farve-

kombinationer
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