LOPEN

Aan de kant,
hier kom ik aan!

Achterwaartse
loophulp

Malte Outdoor
De achterwaartse loophulp Malte Outdoor biedt extra
ondersteuning tijdens het lopen en stimuleert zowel de houding
als de natuurlijke loopbeweging. De grote brede wielen en
trommelremmen maken dat de loophulp zeer geschikt is om
lekker mee naar buiten te gaan.
De Malte Outdoor is verkrijgbaar in drie maten en geschikt voor
kleine kinderen en jongeren.
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LOPEN

Malte Outdoor
Lopen is gezond. Je leert het letterlijk met vallen en opstaan. Het is een complexe activiteit die vraagt
om balans, spierspanning en coördinatie.
Het is belangrijk om kinderen te laten bewegen, spelen en ontdekken.
De Malte Outdoor geeft kinderen en jongeren met een bewegingsbeperking de mogelijkheid om
lekker naar buiten te gaan. Hierdoor kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en op een
veilige manier de wereld ontdekken.
Malte Outdoor
De achterwaartse loophulp Malte Outdoor biedt extra ondersteuning tijdens het lopen en stimuleert
zowel de houding als de natuurlijke loopbeweging. Het frame bevindt zich achter het kind, waardoor
het bewegingsvrijheid aan de voorzijde geeft tijdens het lopen.

De Malte Outdoor is standaard
voorzien van:
• lichtgewicht aluminium
vouwbaar frame
• handgrepen individueel in
hoogte en breedte verstelbaar
• 2 PU zwenkwielen voor
• 2 vaste PU wielen met
trommelrem en sleeprem achter
• anti-kiep wielen
Enkele opties zijn:

Lekker naar buiten
Standaard is de Malte Outdoor uitgevoerd met twee zwenkwielen aan de voorzijde en twee vaste
wielen met trommelrem en sleeprem aan de achterzijde. De wielen van de Malte Outdoor zijn extra
groot en breed, zodat ze gemakkelijk rollen over de straat.
De trommelremen worden bedient met remhendels aan de handgrepen en kunnen op een
parkeerstand kunnen worden gezet.

• armondersteuning met
handgrepen
• gecombineerde heup- en bilpelot
• opklapbare zitting
• opbergmand
• rijrichtingfixatie

Makkelijk inklapbaar
De Malte Outdoor is eenvoudig in te klappen en daardoor gemakkelijk mee te nemen in de auto op
weg naar een lekkere wandeling in de buitenlucht.
Bekkensteun in combinatie met een zitje
De Malte Outdoor biedt een combinatie van een wegklapbare bekkensteun met een opklapbaar
zitje. Deze combinatie geeft ondersteuning tijdens het lopen en biedt de mogelijkheid om ook tijdens
een lange wandeling even rust te nemen op het zitje.
Veiligheid voorop
De handgrepen zijn individueel in hoogte en breedte verstelbaar, zodat deze zich op een
comfortabele afstand van het lichaam bevinden.
Wanneer er extra steun nodig is, kan er gekozen worden voor armondersteuning met handgrepen.
De Malte Outdoor is verkrijgbaar in drie maten en geschikt voor kleine kinderen en jongeren.

TECHNISCHE GEGEVENS
Malte Outdoor
Geschikt voor lichaamslengte
Maximale belasting
Handgreephoogte
Greepafstand
Hoogte onderarmschalen
Zithoogte
Transportmaat (L x B x H)
Gewicht
Kleur

Maat 1
75 - 110 cm
30 kg
34 - 58 cm
22 - 36 cm
46 - 70 cm
33 cm
66 x 56 x 25 cm
7,1 kg
Licht blauw

Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

Maat 2
105 - 145 cm
50 kg
51 - 75 cm
30 - 44 cm
63 - 87 cm
45 cm
75 x 66 x 32 cm
8,3 kg
Oranje

Maat 3
140 - 175 cm
70 kg
68 - 94 cm
38 - 52 cm
79 - 103 cm
60 cm
82 x 73 x 34 cm
9,8 kg
Antraciet
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