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De Marcy geeft kinderen meer zelfstandigheid en 
bewegingsvrijheid tijdens het lopen. De Marcy maat 0 is al voor 
zeer kleine kinderen goed te gebruiken. De twee grote maten 
zijn inklapbaar, zodat ze gemakkelijk kunnen worden vervoerd. 
Door het lichte gewicht en de grote wielen is de Marcy 
eenvoudig voort te bewegen, zowel binnen- als buitenshuis.

Voorwaartse 
loophulp

Marcy

LOPEN

Aan de kant, 
hier kom ik aan!
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Marcy
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 Marcy geeft kinderen en jongeren met een bewegingsbeperking de mogelijkheid om toch mobiel 
te zijn. Hierdoor kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en op een veilige manier de 
wereld ontdekken.

Marcy
De Marcy geeft kinderen meer zelfstandigheid en bewegingsvrijheid tijdens het lopen. De Marcy 
maat 0 is al voor zeer kleine kinderen goed te gebruiken. 
De twee grote maten zijn inklapbaar, zodat ze gemakkelijk kunnen worden vervoerd.

Uitschuifbaar frame
De telescopische uitvoering van de Marcy heeft een uitschuifbaar frame dat zorgt voor extra 
stabiliteit en veiligheid. 

Individueel verstelbare handgrepen
De handgrepen zijn individueel in hoogte en breedte verstelbaar, waardoor de Marcy met het kind 
mee kan groeien. Wanneer extra steun nodig is kan er als optie gekozen worden voor 
armondersteuning met hand- of balgrepen.

Wielen
Door het lichte gewicht en de grote wielen is de Marcy eenvoudig voort te bewegen, zowel binnen- 
als buitenshuis. 
Standaard is de Marcy voorzien van twee zwenkwielen aan de voorzijde en twee vaste wielen aan 
de achterzijde. De achterwielen zijn voorzien van sleepremmen om de snelheid te reguleren. 
Voor extra stabiliteit is er een optionele rijrichtingfixatie aan de van de voorwielen mogelijk. 
 
De diverse opties zorgen dat het mogelijk is de ondersteuning op of af te bouwen en de 
Marcy kan voldoen aan de specifieke behoeften van ieder kind.

De Marcy is standaard voorzien van: 

• lichtgewicht aluminium frame
• handgrepen individueel in 
   hoogte en breedte verstelbaar
• 2 PU zwenkwielen voor
• 2 vaste PU wielen achter met 
   sleeprem

Opties:

• armondersteuning met 
   hand- of balgrepen
• zitting
• parkeerrem
• opbergmand
• parkeerrem
• rijrichtingfixatie
• telescopische uitvoering

LOPEN
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TECHNISCHE GEGEVENS

Marcy Maat 0 Maat 1 Maat 2 Maat 3
Geschikt voor lichaamslengte 60 - 90 cm 75 - 110 cm 105 - 145 cm 120 - 165 cm
Maximale belasting 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg
Handgreephoogte 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm 63 - 88 cm
Greepafstand 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm
Hoogte onderarmschalen 41 - 58 cm 49 - 70 cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm
Zithoogte 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm
Totale lengte x breedte 36,5 x 44 cm 42,5 x 48 cm 57,5 x 62 cm 61 x 71 cm
Totale lengte telescopische uitvoering 36 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm
Gewicht 4,2 kg 5 kg 7,4 kg 9,1 kg
Kleur Sky blauw of

Telemagenta roze
Sky blauw of
Telemagenta roze

Dormant rood Antraciet


