
AURORA 

Χαρακτηριστικά 
• Αποσπόμενο και αντιστρέψιμο κάθισμα. 
• Πλήρης κλίση της πλάτης για χρήση ως κρεβάτι. 
• Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος. 
• Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου. 
• Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου. 
• Ρυθμιζόμενη κλίση χειρολαβών συνοδού. 
• Αφαιρούμενοι εμπρός τροχοί με κλείδωμα κα-

τεύθυνσης. 
• Αφαιρούμενοι πίσω τροχοί. 
• Αμορτισέρ με 2 ρυθμίσεις.  
• Κεντρικό φρένο. 

To Aurora είναι ένα καροτσάκι βόλτας ειδικών αναγκών με μο-
ντέρνα και καλαίσθητη εμφάνιση. 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του είναι το βολικό πολυλειτουργι-
κό αναστρεφόμενο κάθισμα. Επιτρέπει στο παιδί να αλληλοεπι-
δρά με τον φροντιστή ή το περιβάλλον, ανάλογα με τη θέση του 
καθίσματος. 

Το Aurora έρχεται με μεγάλη ποικιλία από 
αξεσουάρ στον βασικό του εξοπλισμό ενώ 
ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων καθιστά δυνα-
τή την προσαρμογή του στις ατομικές ανά-
γκες μικρότερων ή μεγαλύτερων παιδιών.  

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός 
• Αφαιρούμενη μπάρα ασφαλείας. 
• Ιμάντες σταθεροποίησης ποδιών. 
• Πλαϊνά μαξιλαράκια σθένωσης και στήριξης. 
• Μαξιλαράκια σθένωσης καθίσματος. 
• Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό σκελών. 
• Ιμάντας 5 σημείων. 
• Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. 
• Καλάθι κάτω από το κάθισμα. 
• Τσάντα.  
• Αναδιπλούμενη κουκούλα. 
• Χειμερινός ποδόσακος. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 

      SIZE 1 

W Ενδεικτικό ύψος χρήστη [cm] 110 

A 
Πλάτος καθίσματος με 
μαξιλάρι σθένωσης 

[cm] 18 

A1 
Πλάτος καθίσματος χωρίς 
μαξιλάρι σθένωσης 

[cm] 27 

L Βάθος καθίσματος [cm] 30 

C Ύψος προσκέφαλου [cm] 43-51 

E 
Πλάτος πλάτης με μαξι-
λάρι σθένωσης 

[cm] 20 

Ε1 
Πλάτος πλάτης χωρίς 
μαξιλάρι σθένωσης 

[cm] 28 

F Μήκος κνήμης [cm] 23,26,28 

 Ύψος πλάτης [cm] 55 

L1 
Βάθος καθίσματος έως το 
διαχωριστικό σκελών 

[cm] 11-22 

 Πλάτος υποποδίου [cm] 18,5 

X Κλίση πλάτης [°] 110-180 

Y Κλίση καθίσματος [°] 0-30 

Ζ Κλίση υποποδίου [°] 90-180 

 Μέγιστο βάρος χρήστη [kg] 40 

    SIZE 1 

Πλάτος [cm] 67 

Πλάτος διπλωμένο [cm] 62 

Μήκος [cm] 118 

Μήκος διπλωμένο [cm] 95 

Ύψος [cm] 96 

Ύψος διπλωμένο [cm] 47 

Βάρος αμαξιδίου [kg] 19 

Ανάκλιση πλάτης, καθίσματος και υπο-
ποδίου για χρήση ως κρεβάτι  

Αντιστροφή αποσπώμενου  
καθίσματος  

Χειμερινός ποδόσακος  

Κάλυμμα βροχής Ταπετσαρία από αδιάβροχο ύφασμα HYDRO™  σε ποικιλία χρωμάτων. 


