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MODERN, EENVOUDIG IN GEBRUIK,
HET BESTE VOOR HET KIND

// VEEL OPBERGRUIMTE

In het bagagenet kan eenvoudig 7 kg 
bagage meegenomen worden.

// GEVEERDE ZWENKWIELEN MET
BLOKKEERMOGELIJKHEID

Manoeuvreer over en rond obstakels
terwijl het kind rustig, veilig en
comfortabel zit. Tijdens lange wandelingen 
rechtdoor kan het zwenken van de voor-
wielen geblokkeerd worden voor 
meer duwcomfort.

// ZONNEKAP MET EEN KIJKVENSTER-

Zorgt ervoor dat het kind in de 
schaduw blijft tijdens een zonnige 
dag. U blijft zicht houden op het kind 
via het kijkvenster.

De Zippie Voyage combineert een lichtgewicht, eenvoudig 
opvouwbaar onderstel met het veelzijdige meegroeibare Zippie’s 
zitsysteem en een ruime keuze aan praktische accessoires. 
Het resultaat is een intuïtieve buggy die eenvoudig is in gebruik 
en de beste zitondersteuning biedt aan het kind.  

// IN HOEK VERSTELBARE
DUWBEUGEL 

De makkelijk in hoek en hoogte 
instelbare duwbeugel maakt het 
duwen van de buggy met één hand én 
voor grote en kleine begeleiders 
mogelijk.

// MODERN UITERLIJK

Het onderstel met zijn strakke 
vormgeving en lichtgewicht 
ontwerp is speciaal ontworpen
voor het Zippie Voyage zitsysteem.

// VOETBEDIENDEPARKEERREM

Houd de handen vrij! Zet de 
Voyage op de rem met een 
eenvoudige beweging van de 
voet.

// SOFT MASSIEVE WIELEN

Een lekke band is verleden 
tijd met de comfortabele 
soft massieve wielen. 
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// EENVOUDIGE VERSTELMECHANISMEN

Het verstellen van de rug- en zithoek gebeurt door de 
eenvoudig hanteerbare bedieningshendel. 

// IN HOOGTE EN HOEK 
VERSTELBARE VOETENSTEUN

De verstelbare voetensteun 
groeit mee met het kind en 
kan versteld worden voor 
verschillende activiteiten 
en ondersteuningsbehoeften 
gedurende de dag.

// VOORWAARTSE (ANTERIOR) KANTELING

Een voorwaartse kanteling kan helpen bij 
het aanmoedigen van ontwikkelingen
zoals handen naar de mond brengen,
reiken naar objecten of actief meedoen 
met activiteiten.

// ACHTERWAARTSE (POSTERIOR) KANTEL- 
EN RUGHOEKVERSTELLING

Het verstellen van de rug- en zithoek naar 
achteren verbetert de houding en kan 
helpen bij het eten, de spijsvertering, 
ademhaling en visuele oriëntatie.
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// HOOFDONDERSTEUNING

In hoogte en breedte instelbaar

// LATERALE ONDERSTEUNING

In breedte instelbaar

// HEUPSTEUNEN

In breedte instelbaar

// JAY BORSTFIXATIE

// RUGLEUNING

In hoek instelbaar

// EENVOUDIGE KANTELVERSTELLING

Kantel eenvoudig voorover of achterover, 
afhankelijk van de positioneringsbehoefte

De buggy die mee- en vooruitdenkt en alle mogelijkheden 
open laat voor een groeiend kind. De Zippie Voyage biedt 
de juiste zitondersteuning vanaf de babytijd tot aan de 
kleuterjaren dankzij het meegroeibare zitsysteem en de 
vele mogelijke positioneringsaccessoires.

// ABDUCTIEKLOS

In 2 verschillende 
maten beschikbaar

// VOETENSTEUN

In hoogte en hoek instelbaar
met optioneel voetfixatie of
voetenbakjes

// JAY HEUPGORDELS

EEN MEEGROEIBAAR ZITSYSTEEM
VOOR KINDEREN!



// KIJKRICHTING EENVOUDIG 
OMDRAAIBAAR

Pas de kijkrichting eenvoudig  
naar voren of achteren aan 
zodat het kind de wereld kan 
ontdekken. 

// SLIDE-N-LOCK ZIT ADAPTER

Verwijderen en monteren van de 
zitting is zeer eenvoudig met de
SLIDE-N-LOCK zit adapter. De rails 
geleidt de zitting in de juiste positie
en een hoorbare klik duidt erop dat de 
zitting veilig gemonteerd is.

EENVOUDIGE BEDIENING VOOR
DAGELIJKS GEBRUIK
In één eenvoudige beweging is de zitting op het onderstel te plaatsen.Dit maakt 
het vervoeren van de Zippie Voyage zeer eenvoudig en zorgt ervoor dat hij zelfs 
past in een kleine auto.

// INTUITIEF OPVOUW MECHANISME

Op te vouwen tot een zeer compact pakket door het 
eenvoudig bereikbare inklapmechanisme 
(2 knopjes bij de duwhandvatten).
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HET LEVEN IS KLEURRIJK!
De Zippie Voyage heeft al een modern ontwerp en met de 
keuze uit 4 verschillende kleuren is het plaatje compleet.
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De Zippie Voyage biedt alle flexibiliteit door vele opties en accessoires om dagelijkse taken te vereenvoudigen.

ACCESSOIRES

// GRIJPSTANG

De grijpstang zorgt ervoor dat het kind veilig en
comfortabel iets vast kan houden tijdens de
wandeling.

// WERKBLAD

Het werkblad is beschikbaar in grijs of in plexiglas 
(doorzichtig). Beide varianten zijn in hoogte en
diepte in te stellen.

// ACCESSOIRE PLAAT

Kan gebruikt worden voor het monteren van extra 
materiaal dat meegenomen moet worden. 

// BEKERHOUDER

Voor een flesje water of een beker koffie 
onderweg. De bekerhouder zal altijd horizontaal
blijven om morsen tegen te gaan.

// VOETFIXATIE

Het veilig fixeren van de voeten zorgt ervoor dat de 
volledige houding verbetert.

// HORIZONTALE PLAAT ONDER FRAME

Deze horizontale plaat geeft de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld medisch apparatuur veilig te 
monteren. De maximale belastbaarheid is 23 kg.

// BEVESTIGINGSHAAK

Deze haak zorgt ervoor dat u eenvoudig meerdere
tassen kwijt kan aan de duwbeugel.
Hij is eenvoudig te monteren door middel van
klittenband.

// HORIZONTALE PLAAT VOORZIJDE

Deze plaat geeft de mogelijkheid om benodigd-
heden die snel toegankelijk moeten zijn veilig
te monteren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Zippie Voyage

Max. gebruikersgewicht: 34 kg Draaicircel: 1780 mm

Zitbreedte: 155-300* mm (excl. bekleding) Max. hellingshoek: 9° (voor gebruik parkeerrem)

Zitdiepte: 200 – 330 mm (excl. bekleding) Achterwiel: 12“ semi massief

Onderbeenlengte: 155 – 310 mm Voorwiel: 8”

Rughoogte: 410 – 610 mm (excl. bekleding) Gewicht zitting: 9,8 kg

Rughoekverstelling: 80° to 180° Gewicht basis: 12,7 kg

Zithoek: 35° (-5° to 30°) Verwijderbare delen: Zitgedeelte en wielen - Alleen voor transport

Zithoogte: 575 – 640 mm (3 posities mogelijk: 575 / 600 / 640 mm) Kleuropties: 4 kleuren. blauw, rood, beige, grijs.

Totale breedte: 615 mm Frame materiaal: Aluminium

Totale lengte 1100 mm Crash test: ja, getest in combinatie met transporthulpset volgens ISO 7176-19

Totale hoogte: 810 – 1220 mm Transport: Bevestig het product op een veilige manier

Totale lengte ingeklapt: 800 mm

Totale hoogte ingeklapt: 310 mm

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
De Zippie Voyage uitgerust met transporthulpset is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19

* zitbreedte 155 mm - 240 mm alleen mogelijk met verkleiners.
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