
URSUS 

Το καροτσάκι βόλτας URSUS έχει σχεδιαστεί για την καθημε-
ρινή αποκατάσταση παιδιών με κινητικές αναπηρίες. Ο σκε-
λετός και το κάθισμα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο 
υψηλής αντοχής και πολλά σημεία του είναι καλυμμένα με 
μαλακά μαξιλάρια. Είναι εξοπλισμένο με αναστρέψιμη μο-
νάδα καθίσματος ClickClack ©, το οποίο σημαίνει ότι μπο-
ρείτε εύκολα να προσθαφαιρείτε και να αλλάζετε την φορά 
που κοιτάει το κάθισμα. 

Το πλάτος του καθίσματος, το βάθος του καθί-
σματος, το ύψος της πλάτης και η κλίση του 
καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα. Επιπλέ-
ον μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ξαπλώ-
στρα έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να κοιμάται 
μέσα του. Η μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ που 
διαθέτει θα σας βοηθήσουν να καλύψετε κάθε 
ανάγκη σας! 

Το προϊόν διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέ-
θη. Κάθε μέγεθος μπορεί να ακολουθήσει το 
παιδί, ακόμη και για 5 χρόνια. 

Χαρακτηριστικά 
• Εργονομικό πτυσσόμενο σύστημα  

(μαζεύει και ανοίγει εύκολα). 

• Τροχούς ενισχυμένους με fiber glass. 

• Ξεχωριστά φρένα στους πίσω τροχούς. 

• Κάθισμα με σύστημα ClickClack©  

• Μπάρα ώθησης ρυθμιζόμενη. καθ’ ύψος. 

• Πλάτη ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος & κλίση. 

• Πλήρης κλίση της πλάτης για χρήση ως κρεβάτι. 

• Ζώνη 4 σημείων ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος. 

• Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. 

• Ανατομικά στηρίγματα πλαϊνών. 

• Διαχωριστικό σκελών. 

• Υποπόδιο με ρυθμιζόμενο μήκος & κλίση. 

• Πλάκα υποποδίου με ρυθμιζόμενη κλίση. 

• Ιμάντας σταθεροποίησης 5 σημείων των κάτω 
άκρων (με υποστήριξη φτέρνας). 

• Μαλακή ταπετσαρία ATMO™ που «αναπνέει»  
και στηρίζει την σπονδυλική στήλη. 

• Μαλακή μπάρα ασφαλείας. 

Ρυθμιζόμενο  
προσκέφαλο. 

Ζώνη «Η» 4 σημείων. 

Ξεχωριστά φρένα στους 
πίσω τροχούς.  

Νέο, εύχρηστο  
υποπόδιο.  

Περιστρεφόμενοι  
εμπρός τροχοί  

Διαχωριστικό σκελών. 



Αναστρέψιμη μονάδα καθίσματος ClickClack © 

Αφαιρέστε το κάθισμα εύκολα …και διαλέξτε την κατεύθυνση που κοιτά: μπροστά ή πίσω ! 

Χρώματα και τύπος υφάσματος 

Από αντιαλεργικό ύφασμα ATMO™  
που «αναπνέει» και πλένετε εύκολα !  

Από αδιάβροχο ύφασμα HYDRO™  (επιπλέον χρέωση)  

Grass (στάνταρ 
στο μέγεθος 1)  

Sea (στάνταρ 
στο μέγεθος 2)  

Latte (στάνταρ 
στο μέγεθος 3)  

City Grass  
(μέγεθος 1)  

City Rose  
(μέγεθος 2)  

City Coffee 
(μέγεθος 3)  

Η βάση URSUS HOME είναι ιδανική για τις καθημερινές άναγκες 
των παιδιών, το παιχνίδι, τα μαθήματα, το φαγητό, τις ασκήσεις 
σε ημι-ύπτια ή καθιστή θέση αλλά και για την ξεκούραση σε 
ύπτια θέση. 

Τοποθετήστε εύκολα το κάθισμα με τον μηχανισμό ClickClack ©. 

Η συμπαγή κατασκευή επιτρέπει την εύκολη χρήση σε μικρούς 
και στενούς χώρους.  Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό α-
λουμίνιο, διαθέτει τροχούς με φρένα και ρυθμίζετε εύκολα καθ’ 
ύψος. 

Συνδυάζοντας την βάση URSUS HOME και το κάθισμα αποκτάτε 
μια ευέλικτη λύση για μέσα στο σπίτι ! 

URSUS HOME 

Τροχήλατη βάση για το κάθισμα του URSUS 
(πωλείται χωριστά) 



Διαστάσεις και βάρος 

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 1 ΜΕΓΕΘΟΣ 2 ΜΕΓΕΘΟΣ 3  

W Ενδεικτικό ύψος παιδιού [cm] 80 – 100 100 – 130 130 – 150 

A Πλάτος καθίσματος [cm] 19 – 25 22 – 30 24 – 34 

L Βάθος καθίσματος [cm] 21 – 26 27 – 35 34 – 42 

C Ύψος πλάτης [cm] 44 – 55 49 – 59 55 – 67 

E Πλάτος πλάτης [cm] 23 27 32 

F Μήκος υποποδίου [cm] 13 – 29 16 – 40 16 – 43 

 Μήκος πλάκας υποποδίου [cm] 20 20 20 

 Ύψος μπάρας ώθησης (συνοδού) [cm] 100 100 100 

X Κλίση πλάτης [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180 

Y Κλίση γωνίας καθίσματος (όταν κοιτάει μπροστά) [°] 3 – 20 3 – 25 3 – 30 

Y1 Κλίση γωνίας καθίσματος (όταν κοιτάει πίσω) [°] 3 – 22 3 – 17 3 – 20 

Z Κλίση πλάκας υποποδίου [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180 

 Μέγιστο βάρος παιδιού [kg] 35 35 50 

  ΜΕΓΕΘΟΣ 1 ΜΕΓΕΘΟΣ 2 ΜΕΓΕΘΟΣ 3 

Πλάτος [cm] 59 63 67 

Πλάτος διπλωμένο [cm] 59 63 67 

Μήκος [cm] 90 90 90 

Μήκος διπλωμένο [cm] 90 90 90 

Ύψος [cm] 100 100 100 

Ύψος διπλωμένο [cm] 45 48 53 

Βάρος [kg] 19.5 21 22.5 



Αξεσουάρ 

ΖΩΝΗ "Η" (USS_114)  ΓΙΛΕΚΟ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ (USS_130)   ΓΙΛΕΚΟ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ (USS_125)   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΑ 
(USS_127)  

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕ-
ΛΩΝ (USS_128)  

ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΚΕ-
ΛΩΝ (USS_101)  

ΖΩΝΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (USS_107)  ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ 
3cm (USS_134)  

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ 
5cm (USS_137)  

ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ (USS_126)  

ΤΡΑΠΕΖΙ (USS_403)  ΤΡΑΠΕΖΙ PLEXIGLAS (USS_414)  

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥ-
ΛΑ (USS_405)  

ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ (USS_409)  ΚΑΛΑΘΙ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ) 
(USS_505)  

ΒΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ (USS_411)  

ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ (USS_408) 
*Απαιτείται και η ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ (USS_405) 


