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                   - i ny design och med förbättrade funktioner 

Vår försälningssuccé Pixi - en lätt, kompakt barnvagn med en komfortabel sits, finns nu  
tillgänglig i en ny modern design. Pixi är lättkörd, stabil och robust - perfekt för familjer som 
tillbringar mycket tid i stadsmiljö. Nya förbättrade funktioner som t.ex. uppfällbart fotstöd på 
standardmodellen som gör det lättare för barnet att flytta till andra sitsar och därmed ökar 
deras aktiva engagemang i de dagliga aktiviterna!
För att förbättra ergonomin för skötaren är nu Pixi också utrustad med ett vinkelställbart 
körhandtag som standard.  En ny lättanvänd fotbroms med skyddande gummilager är 
också en av förbättringarna på den nya uppdaterade Pixi.
Du kan välja mellan small eller large Pixi och välja mellan två olika sitsdjup med hög eller 
låg rygg.

Uppfällbar fotplatta.

Justerbart handtag.

Standard utrustning: 
• formpressad sitsenhet
• ställbart ryggstöd
• fotstöd, höjdjusterbart, uppfällbart
• förbättrad fotbroms
• körbåge, vinkelställbart
• höftbälte

Tillbehör:  
• grenkil 
• länkhjul eller fasta hjul
• handbåge 
• huvudstöd, anatomiskt
• korg 
• fotband
• vind och regnpåse
• västsele
• transportfästen
• dyna, kilformad
• svankstöd

Tekniska fakta: 
Storlek    small       large
Sits, bredd  28 cm       33 cm
Sits, djup   25 / 30 cm       35 / 40 cm
Rygg, höjd  54 / 60 cm      64 / 70 cm
Fotstöd, höjd  13-35 cm       13-39 cm
Brukarvikt, max  35 kg       50 kg
Brukarlängd, max  100 / 120 cm      125 / 150 cm
Bredd, totalt  55 cm       70 cm
Storlek, ihopfälld  55x35x80 cm      60x40x80 cm
Vikt   12,5 kg       15 kg

Material   Vid tillverkning har endast giftfri färg och pulver 
   lack använts. Hela sittdynan är flamskyddad enl.  
   standard ISO EN1021-1 and 1021-2. Materialet  
   har även testats för biokompabilitet enl. standard  
   ISO 10993-5. Alla dynor är tvättbara.

Test   Pixi är krocktestad och godkänd enl.
   standard ANSI / RESNA WC / Vol. 1 och ISO/
   FDIS 7176
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Nytt bromssystem
Pixi med suflett.

Pixi fälls enkelt ihop till ett 
litet och hanterbart format..


