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JOGGER 
 

 En jogger giver frihed og muligheder i al slags terræn. 
Begge vores joggere er fra producenten af den originale Baby jogger. 

Joggerne er designet til at åbne en hel ny verden. 
Store som små børn med fysiske handicaps kan nu nyde  udflugter til stranden, parken eller 

på vandrestier sammen med deres familier eller institution.  

Joggerne er med store brede kalecher til at skærme for vejr og vind.

FREEDOM joggeren er til lidt større brugere, som vejer op til 96 kg.

INDEPENDENCE joggeren er designet til små passagerer, som vejer op til 45 kg. 
Denne letsammenklappelige jogger vil opfylde dine transportbehov i en udfordrende hverdag.

Til begge joggere fås regnslag, som dækker brugeren. Regnslaget leveres i et fuld åndbart 
materiale, der ikke danner kondens på indersiden. 

Benforlængere på 15 cm er også en tilbehørs mulighed til begge joggere.

FreedomIndependence
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FREEDOM 
– Letvægtsjogger, som giver frihed i al slags terræn!

FREEDOM joggeren er designet til at åbne en hel ny verden.  
Store som små børn med fysiske handicaps kan nu nyde udflugter 
til stranden, parken eller på vandrestier sammen med deres 
familier eller institution.  

Traditionelle kørestole er ikke designede til bumlede og 
mudrede stier og veje, men FREEDOM joggeren tilbyder 
en dejlig tur, som går glat for enhver.  

Ramme specifikationer (HxBxL)  
Samlet og opslået          104x77x169 cm
Sammenklappet med hjul         51x77x135 cm  
Sammenklappet uden hjul        39x61x119 cm
Produkt vægt             13,7 kg
Hjul størrelse             16" x3 
Tilbagelænet sædevinkel 140 grader   

Sæde specifikationer 
Max højde til hoved 75 cm  
Sædets ryghøjde  69 cm  
Sædets rygbredde   34 cm  
Sæde til knæhase  38 cm  
Skulderbredde   46 cm  
Knæhase til fodplade  43 cm  
Bredde ved knæ  46 cm   
Max brugervægt  96 kg

Varenr.     HMI-nr. 

10002     50651

Fås standard  i blå.

INDEPENDENCE 
- Letvægtsjogger, som er nem at skubbe overalt!

Denne letsammenklappelige jogger vil opfylde 
dine transportbehov for en udfordrende hverdag.  

INDEPENDENCE joggeren er mere støddæmpende end de 
traditionelle stole, og via puder kan den give en særlig god 

pasform, således at barnet bliver støttet rigtig godt.
 

INDEPENDENCE joggeren foldes sammen med et simpelt 
træk i sædestroppen – så bliver det ikke lettere.

Fås standard i blå. 

Sæde specifikationer 
Sæde til soltag  65 cm  
Sædets ryghøjde  60 cm  
Sædets rygbredde   31 cm  
Sæde til knæhase  38 cm 

 
Skulderbredde   38 cm  
Knæhase til fodplade  38 cm  
Bredde ved knæ  42 cm   

Ramme specifikationer (HxBxL)  
Samlet og opslået               111x70x140 cm
Sammenklappet med hjul    46x70x97 cm  
Sammenklappet uden hjul  35x55x81 cm
Produkt vægt    13 kg
Hjul størrelse    16" x3 
Tilbagelænet sædevinkel  138 grader   

Varenr.       HMI-nr. 

10001  46569
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