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Youngster 3

•  Gecrashtest volgens ISO 7176-19.

Youngster 3: een lichtgewicht met een 
bijzonder ontwerp.
De Zippie Youngster 3 is een vouwframe 

rolstoel voor actieve kids. De Youngster 3 is 

wendbaar en een echte lichtgewicht. Door het 

gebruik van innovatieve technologieën groeit 

de rolstoel met het kind mee.

De rolstoel moet bij je passen. Daarom kan 

deze rolstoel in breedte en in diepte worden 

aangepast. Hierdoor groeit de Young-

ster 3 met je mee en kun je langere tijd 

zoveel mogelijk uit je dag halen.

Door het aangepaste ontwerp van 

de Zippie Youngster 3 blijft het een 

mooie eigentijdse kinderrolstoel, 

die gebruik maakt van de laatste 

vooruit strevende technologieën.

De meegroeibare lichtgewicht



De zitbreedte is 2 cm meegroeibaar zonder extra onderdelen door middel van het gepatenteerd kruisframe.

Spaakbeschermers
Je kunt kiezen uit een ruim assortiment spaakbeschermers 

met leuke designs, hieronder zie je drie voorbeelden.

Randolf Princess Super Hero

Lichtgewicht
Het gewicht van de rolstoel is belangrij k 

voor de gebruiksgemak. een rolstoel 

bepaal t de vrijheid van bewegen.

Lichtgewicht voorvork en frame met geïn-tegreerd balhoofdsysteem.

In hoogte verstelbare duwhandvatten 

gemonteerd op de naar achter afgeronde 

rugbuizen.

opties
De Youngster 3 onderscheidt zich door de 

vele opties en lichtgewicht mogelijkheden.

Het is mogelijk om 4 cm in de zitdiepte te 

“groeien” zonder extra onderdelen.

Ontdek de wereld! Bezoek nieuwe 
plekke n, speel gezellig met je vrienden, 
maak veel plezier en wees lekker actief!

Youngster 3

PATE
NTED

Zitkussens zijn altijd in het zwart.

Moderne kledingbeschermers met een-

voudig te bedienen Safariremmen.

6 rugbekledingskleuren!

Dark BlueBlack Red

Purple Blue Pink



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.• De Zippie Youngster 3 is gecrashtest volgens ISO 7176-19.
*  Configuratie: 30x32 cm, rughoogte 25 cm, 22” Proton achterwielen, 4” voorwielen, aluminium zijkanten met spatbord, safari remmen, in hoogte verstelbare 

duwhandvatten, lichtgewicht wegzwenkbare kunststof voetplaat, aluminium zilver geanodiseerde hoepels, één anti-tip systeem.

Technische specificaties

Zitbreedte: 22 – 40 cm

Zitdiepte: 24 – 40 cm

Rughoogte: 25 – 40 cm

Rughoekinstelling:  87° - 105°

Onderbeenlengte:  15 – 47 cm

Frame (verbreed): 0 of 5 cm

Gewicht vanaf: 8.5 kg

Maximale gebruikersgewicht: 85 kg

1 Classic White 2 Brilliant Silver* 4 Classic Silver 5 Moon Silver 6 Sun Yellow 7 Brilliant Lime* 9 Candy Teal*

13 Flip Flop 14 Glossy Blue 15 Brilliant Marine* 19 Brilliant Purple* 21 Ruby Red  22 Brilliant Red* 24 Tutti Frutti

26 Silver Texture 27 Graphite 28 Platinum 29 Black*  30 Mystery 31 Pink 33 Signal White

34 Dark Chocolate Metallic

Blue/Green Orange

Metallic Metallic
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Framekleuren

*  De volgende kleurnummers zijn ook in een matuitvoering leverbaar: 2, 7, 9, 15, 19, 22, 29. 

Kleuren uit de brochure kunnen afwijken van het origineel.

* Groei: zitbreedte van +2 cm en een zitdiepte van +4 cm zonder extra onderdelen.

Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

37-50 cm32-47 cm

25-40 cm

22–40 cm + 2 cm*

87°
105°

rolstoelgewicht  
vanaf 8.5 kg* in de 
lichtst e configuratie.

8.5 
 kg*

85 kg

max.

24-40 cm

+ 2 cm* + 2 cm*

75°


