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De Zippie Simba is een vastframe rolstoel en heeft 
een zitsysteem dat met je mee groeit. Met dit 
zitsysteem kan je 4 cm in diepte en 2 cm in breedte 
groeien zonder extra onderdelen. 

De Simba - jouw
trouwe vriend!

De lichtgewicht kinderrolstoel
met groei mogelijkheden

Uitgebreid assortiment aan 
spaakbeschermers

COMFORTABELE EN STIJLVOLLE EXO RUGBEKLEDING

 De rugbekleding is naspanbare en beschikbaar in nylon (EXO) en
luchtdoorlatend (EXO Pro). 
De rugbekleding beschikt over twee opbergruimtes waarvan eentje   
               afsluitbaar is met een rits, verder is het mogelijk om 5    
               kleuraccenten te kiezen, namelijk zwart, zilver, oranje, 
               blauw en rood.



De Simba is ontworpen om comfort en stabiliteit te bieden, hierdoor krijg je nog meer vrijheid. De rolstoel kan aan 
jou worden aangepast en groeit met je mee. Daarnaast is de Simba super wendbaar en licht van gewicht! Een 
transfer in en uit de rolstoel wordt eenvoudiger door opties zoals een abductieframe (verbreed voorframe) en een 
naar achter wegklapbare voetplaat, hierdoor ontstaat er meer ruimte om te draaien tussen het voorframe.

Een kindvriendelijke rolstoel!

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DE ERGONOMIE

De duwbeugel kan eenvoudig in hoek en hoogte worden aangepast, 
dit voor een optimale ergonomische positie.

EEN VOLLEDIG INSTELBARE ASPLAAT

De zithoogte, het zwaartepunt en de camber zijn volledig 
instelbaar, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de 
rolstoel.

SAFARI-REMMEN

De Safari-remmen zitten geïntegreerd in de kleding beschermers en 
zijn kindvriendelijk en eenvoudig te bediene n.

GEÏNTEGREERD BALHOOFDSYSTEEM

Het balhoofdsysteem is geïntegreerd in het frame en in combinatie 
met de lichtgewicht Carbotecture voorvorken is deze kinderrolstoel 
licht van gewicht!

Een kinderrolstoel moet uniek en persoonlijk zijn! Naast 
een stijlvol frame heeft de Simba een ruim aanbod aan 
framekleuren, bekledings kleuren en is het mogelijk om de 
velgen op de voor- en achterwielen een kleurtje te geven. 
De kinderrolstoel zal helemaal af zijn met spaak beschermers 
uit ons assortiment of door jou zelf hebt ontworpen. Veel is 
mogelijk via Built-4-Me!

Kleurrijke opties

Ruim aanbod aan framekleuren



SIMBA

Zitbreedte: 220 - 360 mm (+/-20 mm) Zithoek: 0 - 130 mm

Zitdiepte: 240 - 380 mm (+/-40 mm) Framehoek: 85°

Zithoogte - voor: 360 - 480 mm Zwaartepuntinstelling: 20 - 100 mm

Zithoogte - achter: 290 - 460 mm Camber: 0°, 3°, 6° of 9°

Rughoogte: 200 - 400 mm Transportgewicht: 4.2 kg

Rughoekinstelling: -16° - +20° Gewicht vanaf: 8 kg*

Onderbeenlengte: 170 - 360 mm Maximale gebruikersgewicht: 65 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

* Configuratie: 28x28 cm, rughoogte 25 cm, 24” achterwielen, 5” light-up voorwielen, aluminium zijkanten, safari remmen, in hoogte verstelbar e duwhand vatten, voetplank, 
aluminium hoepels, anti-tip voorziening.
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