
Het ziet eruit als een gewone buggy, maar is ontworpen voor kinderen 
met speciale behoeften. 

Licht, compact en stabiel, met handige opties voor een comfortabele 
ondersteuning en groot gebruiksgemak. Verstelbare zitdiepte en onderbeenlengte 
en een hoge rugsteun zorgen dat de Lisa kan worden aangepast aan het groeiende 
kind. Een rugkanteling tot wel 30º creëert een goede rusthouding. Compact 
opgevouwen is de Lisa makkelijk te vervoeren.

Voor kinderen tot 60 kg lichaamsgewicht.

Lisa
Kwaliteit en rijcomfort
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• Rughoekverstelling

•  Abductieklos

Lisa
Vouwbare buggy met stijl 

Ottobock - Greater Nordic Region - Mandenmaker 14 - 5253 RC - Nieuwkuijk - The Netherlands 
P: +31 73 5186488 E: mbx@ottobock.com

Technische gegevens  3 - 8 jaar 6 - 16 jaar

Zitdiepte 30 - 35 cm 35 - 40 cm

Zitbreedte 
(zonder / met polstering) 36 - 32 cm 41 - 37 cm

Hoogte rug 65 cm 70 cm

Zithoek 900 - 1200 900 - 1200

Wieldiameter voor / achter 18 / 25 cm 18 / 25 cm

Onderbeenlengte 27 - 40 cm 27 - 40 cm

Vouwmaat (l x b x h) 103 x 45 x 43 
cm 103 x 45 x 43 cm

Maximale belasting 50 kg 60 kg

Leeggewicht  13.5 kg 14 kg

• Eigenschappen
• Hogere belastbaarheid en grotere zitafmetingen dan gewone

buggy’s
• Grote voetsteunen voor beter gevoel en stabiliteit voor kinderen met

mentale achterstand en beperkte zithouding

• Gebruikstoepassing
• Buitenwandelwagen voor kinderen met verminderde mobiliteit, die

zelfstandig geen grote afstanden kunnen overbruggen

• Standaard model
• 2 maten
• Blauwe bekleding
• Zitpolstering en versterkte rugpolstering
• Hoogteverstelbare en gescheiden voetplaten
• Stevige nylon bekleding
• Meevouwbare bagagetas
• Rughoekverstelling
• Voorwielen met geïntegreerde zwenkwielblokkering
• EVA wielset

• Opties
• Hoofdsteun, armsteunen
• Vijfpuntsgordel, liesgordel
• Zijsteunen met breedtebeperking
• Abductieklos
• Grijpstang, gecapitonneerd
• Zomer/winter slaapzak
• Regenponcho en regendak
• Buggy board
• Accessoiretas


