
Zip
opvouwbare kinderbuggy



Kinderwagens moeten beantwoorden aan duidelijke criteria om het dagelijkse leven van de ouders 
te vergemakkelijken.
De ZIP buggy voldoet aan deze vereisten.

ZIP® in het dagelijkse leven

Kleur en varianten

Buggy

ZIP
®

d
e

Hij weegt 12,5 kg en is opgevouwen 78 cm lang. Hij 
kan gemakkelijk opgeborgen worden in de koffer van de 
wagen.
Er bestaan 2 lengtes voor de rugleuning en de diepte 
van de zitting is regelbaar in 2 standen; de voetsteun is 
in de hoogte en schuin verstelbaar; de maximale belas-
ting bedraagt 50 kg terwijl de ZIP slechts 12,5 kg weegt.
U hebt de keuze uit verschillende soorten velgen en 
wielbanden : in polyurethaan (anti-lek) of luchtbanden.

Dankzij een brede waaier accessoires kan u de buggy aanpassen aan de behoeften van uw kind.

Kleur kader

zilver

zwart

perl-oranje

Wielen

velg imitatie alu +
polyurethaanband

synthetische velg +
polyurethaanband

synthetische velg + 
luchtband

Kleur stof Kleur kussen (optie)

grijs zwart

marineblauw groen

rood



ZIP® Accessoires

Zwenkvergrendeling Rijrem Rugkussen

Zitkussen Gecompartimenteerd zitkus-
sen

Buikgordel Vijfpuntengordel

Voetbandjes Beschermingsstang Therapeutisch tafeltje Voetenzak

Regenhoes Kap + doorzichtige hoes Buggy-Board Parasol

Transporttas

Transportbeveiliging
ISO 7176-19



ZIP® in detail

ZIP®  Technische gegevens
Afmetingen (cm) gewicht (kg)    Maat 1  
Diepte zitting      30 cm / 35 cm

Breedte zitting     35 cm

Lengte standaardrugleuning   60 cm

Lengte hoge rugleuning    66 cm

Onderbeenlengte     20 - 39 cm

Hoekinstelling zitting    18°

Hoekinstelling rug     90°-105°

Hoekinstelling voetsteun    -10°/0°/+10°

Totale hoogte     112 cm

Breedte      59 cm

Wieldiameter (achter / voor)   20 cm / 30 cm

Afmetingen opgevouwen (L x l x h)  78 cm x 36 cm x 39 cm

Gewicht      12,5 kg

Maximale belasting     50 kg

Draaicirkel      126 cm

Basisuitrusting:
• Comfortabele, opvouwbare en compacte aluminiumbuggy voor kinderen van 3 tot 8 jaar
• Bekleding in versterkt nylon
• Verstelbare rugleuning
• Voetsteun schuin verstelbaar
• Voetsteun in de hoogte verstelbaar
• Diepte zitting regelbaar in 2 standen
• 2 lengtes rugleuning
• Wielen uitgerust met lagers en keuze van de banden: vol of oppompbaar
• Zwenkbare voorwielen
• Grote achterwielen met parkeerrem
• Montage met schroefbouten en versterkingen in de buizen
• Beperkte plaatsinname (78 cm lang; gepatenteerd opvouwsysteem)
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