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NOWOcZeSNy. PROSTy W UżyciU 
NAJLEPSZY DLA DZIECKA.

// hAmuLEC

Kiedy starasz się jednocześnie zapanować nad 
dziećmi, torbami i sprzętem medycznym, do 
zablokowania kół wystarczy jedno pociągnięcie 
dźwigni hamulca.

// POJEmNIK DO PRZEChOWYWANIA 
POTRZEBNYCh RZECZY

Wygodny kosz mieści do 7 kg 
niezbędnych rzeczy.

// OBROTOWE PRZEDNIE KOŁA Z 
ZAWIESZENIEM I BLOKADĄ POZYCJI

Płynnie pokonuj nierówności i omijaj 
przeszkody, zapewniając dziecku 
spokój, bezpieczeństwo i komfort. 
Możliwość zablokowania przednich 
kół przydaje się podczas dłuższych 
spacerów..

// TELESKOPOWY uChWYT  DO WÓZKA

Lekkie i proste dostosowywanie jedną 
ręką do wzrostu opiekuna.

// DASZEK Z OKIENKIEm Z SIATKI

Dziecko jest chronione przed 
słońcem, a okienko pozwala 
spojrzeć, czy wszystko w porządku.

// OPATENTOWANA TEChNOLOGIA 
SZYBKIEGO SKŁADANIA

Jednym pociągnięciem składa się 
do bardzo kompaktowej formy, aby 
można było szybko wyruszyć w 
drogę.

Uniwersalny Zippie Voyage jest wyrobem medycznym łączącym 
funkcjonalność wózka spacerowego Baby Jogger z wyjątkowo 
uniwersalnym siedziskiem dla rosnących dzieci oraz jedną z 
najbogatszych ofert użytecznych akcesoriów na rynku. Wszystko 
to sprawia, że jest to intuicyjny, prosty w obsłudze wózek 
spacerowy, zapewniający dziecku to, co najlepsze.

Zippie
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SiedZeNie dla ROSNących dZieci!

Dla Zippi Voyage najważniejsza jest dbałość o 
prawidłowy wzrost dziecka, by maluch zdrowo się 
rozwijał.

// ZAGŁóWEK

// PELOTY BOCZNE 

Regulowana szerokość

// PELOTY BIODROWE

Regulowana szerokość

// KLIN

// PODNóżEK

Regulacja wysokości i kąta 
nachylenia, opcjonalnie paski 
na stopy i uchwyty na buty

// UPRZęż PIERSIOWA JAY

// PAS STABILIZUJĄCY (BIODROWY) JAY

// OPARCIE

Regulowana wysokość

// SIEDZISKO

Regulowana głębokość i wysokość

    Pozycja odchylona        Pozycja półleżąca  

//  PROSTA REGuLACJA ODChYLENIA

Pozycja odchylona i półleżąca ułatwiają karmienie, 
trawienie, oddychanie oraz orientację wzrokową.  Aby 
ustawić pozycję odchyloną (zakres 35o) oraz leżącą (do 
180o) w wózku Zippie Voyage, wystarczy użyć hamulca, 
znajdującego się za oparciem.

80° 
Pozycja 
przejściowa

90° 
Pozycja 
neutralna

180° 
Pozycja leżąca
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PROSTy i WygOdNy W cOdZieNNej ObSłUdZe
// OPATENTOWANA TEChNOLOGIA SZYBKIEGO SKŁADANIA

Jednym pociągnięciem składa się do bardzo kompaktowej formy, 
aby można było szybko wyruszyć w drogę. Złożony stelaż 
zachowuje równowagę i daje się łatwo przytrzymać, 
umożliwiając zachowanie naturalnego położenia ramion.

Szybko i wygodnie jednym ruchem zamontujesz i zdemontujesz siedzisko 
wózka spacerowego. Dzięki temu jego transport jest prosty, a wózek mieści 
się nawet do niewielkiego auta. 

//  ADAPTER SIEDZISKA Z ZATRZASKIEm

Dzięki adapterowi montaż i demontaż siedziska jest bardzo prosty. 
Prowadnice pomagają ustawić siedzisko w odpowiednim 
położeniu, a słyszalne kliknięcie wskazuje, że siedzenie zostało 
bezpiecznie zamocowane. 

//  ŁATWA ZMIANA USTAWIENIA SIEDZISKA

Ustaw siedzisko przodem do siebie, aby mieć kontakt z dzieckiem 
lub przodem do kierunku jazdy, by dziecko mogło oglądać 
otoczenie.

Zatwierdzono do użycia jako fotel dla pasażera w 
pojeździe mechanicznym, pod warunkiem 
zastosowania atestowanego mocowania do 
wózka. inwalidzkiego oraz systemu zabezpieczenia 
pasażera.   
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//  STELAż GóRA - DóŁ JCM

Ten opcjonalny stelaż z regulacją 
położenia góra-dół pozwala dziecku 
uczestniczyć w zajęciach przy stole lub na 
podłodze, a jednocześnie pozostać w 
wygodnej i prawidłowej pozycji 
siedzącej. 

życie jeST kOlOROWe!
Wózek Zippie Voyage to nowoczesny design. Do estetycznej 
tapicerki w groszki możemy dobrać jeden z czterech wyrazistych 
kolorów, by podkreślić jego indywidualny charakter.  
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Wózek Zippie Voyage jest dostępny w różnych opcjach i z różnymi akcesoriami, ułatwiającymi codzienne zajęcia, by rodzice i opie-
kunowie mogli się cieszyć każdą chwilą spędzaną z bliskimi.

FuNKCJONALNE AKCESORIA ZIPPIE VOYAGE 

// DRĄżEK NA WYSOKOśCI BRZUChA

Drążek znajdujący się na wysokości brzucha dziecka 
to bezpieczny i wygodny uchwyt, idealny na spacer.

// STOLIK

Stolik dostępny jest w dwóch wersjach: z 
jasnoszarego lub przezroczystego szkła akrylowego. 
Obie wersje mają regulację wysokości i głębokości. 

// DOSTAWKA DLA DRuGIEGO DZIECKA

Dostawka pozwala starszemu dziecku dołączyć do 
podróży. Można ją łatwo przymocować do tylnej osi 
wózka, a jej antypoślizgowa powierzchnia 
zapewnia małemu użytkownikowi bezpieczeństwo.  

// uChWYT NA KuBEK

Uchwyt na butelkę wody czy kubek z kawą. Dzięki 
mechanizmowi samopoziomującemu nic się nie 
rozleje podczas spaceru. 

// uChWYT NA BuTY

Uchwyt na buty unieruchamia stopy, pomagając 
dziecku w utrzymaniu właściwej pozycji. 

// STOLIK NA RESPIRATOR 

Wszechstronny stolik na respirator montowany 
centralnie pod ramą Maksymalny udźwig 23 kg.

// hACZYK

Praktyczny haczyk na torby. Łatwy w montażu 
pasek zapinany na rzep, który nie przesuwa się.

// PRAKTYCZNA PLATFORmA 

Montowana z przodu platforma ułatwia dostęp to 
przewożonych przedmiotów.
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Sunrise medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6 
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38 
Fax: +48 42 209 35 23 
E-Mail: pl@sunrisemedical.de 
www.Sunrise-Medical.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej. 
Broszura jest również dostępna w wersji PDF na www. Sunrise-Medical.pl

daNe TechNicZNe
Zippie Voyage // Wczesna interwencja

Maksymalna waga Użytkownika: 34 kg Maks. szerokość cofania: 110 cm

Szerokość siedziska: 24 – 30 cm, z wkładkami wew. 15,5 cm (bez tapicerki) Maks. bezpieczne nachylenie 9° (podczas korzystania z hamulca postojowego)

Głębokość siedziska: 20 – 34 cm (bez tapicerki) Koła tylne: 12,5” pneumatyczne

Długość podudzia (LLL): 15,5 – 31 cm Kółka przednie: 7”

Wysokość oparcia: 41 – 61 cm (bez tapicerki) Waga siedziska: 6 kg

Kąt pochylenia oparcia: 100° (80° do 180°) Waga podstawy: 12 kg

Kąt pochylenia siedziska: 35° (-5° do 30°) Części demontowalne: Siedzisko i koła - tylko do transportu

Wysokość siedziska: 59 – 66 cm (3 możliwe wysokości: 59 / 62 / 66 cm) Opcje kolorystyczne: 4 kolory - niebieski, czerwony, beżowy i szary

Całkowita szerokość: 63 cm Rama: Aluminium

Całkowita długość: 110 cm Crash test: Tak; testowany zgodnie z ISO 7176-19 (2008)

Całkowita wysokość: 98 – 105 cm Transport bez Użytkownika: Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)

Długość po złożeniu: 80 cm
Przeznaczenie i środowisko:

Dla dzieci z ograniczoną mobilnością; do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz; produkt opiekuńczyWysokość po złożeniu: 37 cm


