
Little Wave “Clik”
Actieve kinderrolstoel die met één “Clik” meegroeit
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Verandert en groeit mee
Zithoogte, -breedte, -diepte, zwaartepunt, positie van de balhoofden, 
rugleuning... alles kan versteld worden. Met de Little Wave “Clik”  
is het een stuk makkelijker om aan de verschillende behoeften  
van kinderen te voldoen.

Voor een actief en onafhankelijk leven
De Ki Little Wave “Clik” rolstoel voor jonge  
kinderen is eenvoudig aan te passen dankzij  
het unieke “Clik” systeem. Met slechts  
één klik stel je de juiste houding en  
positie in tot het wiel. Met de Little Wave  
“Clik” krijgt het kind de mobiliteit en  
actieve onafhankelijkheid die hij  
of zij nodig heeft. 

Met slechts één klik de perfect ingestelde rolstoel
Gemakkelijk in te stellen kinderrolstoel die  
meegroeit met het kind.

Little Wave “Clik”
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Of het nu voor mama, papa, 
zus, broer of verzorger is, het in 
hoogte verstelbare Ergo-handvat 
is voor iedereen een prettige 
keuze. 

Doordat er voldoende ruimte is bij 
het frame, kun je gemakkelijk de 
accessoires vastklemmen waar 
ze nodig zijn.

Het systeem is ontworpen om 
nauwkeurige en gemakkelijke 
groeimogelijkheden te bieden. 
Aanpassingen kunnen met 
slechts één klik worden gedaan. 

Kies een offset frame zonder de 
framelengte te beïnvloeden. Het 
Offset-frame biedt meer ruimte 
voor een abductie positie, enkel-
voetorthesen en beugels terwijl de 
juiste voetpositie behouden blijft.

Het vertrouwen om alledaagse obstakels  
te overwinnen
Ieder kind wil zich vrij kunnen bewegen. De uitdaging is veiligheid en 
stabiliteit. Met het dynamische 5e wiel leert het kind balans vinden  
en rijvaardigheid. Hij of zij krijgt het vertrouwen om alledaagse obstakels  
te overwinnen. En een fijne gedachte voor de ouders: het 5e wiel biedt  
ook een extra stukje veiligheid.

Kenmerken
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Etac B.V. 
Tinweg 8 
8445 PD Heerenveen 
T: 0513 681 686 
E: contact.nl@etac.com 
W: Etac.nl

Opties

Specificaties  

Transportgewicht: 5.67 kg*

Zitbreedte: 20-46 cm

Zitdiepte: 20-46 cm

Zithoogte voor: 29-51 cm

Zithoogte achter: 29-52 cm

Buismaat: 2.85 cm

Max. gebruiksgewicht: 75 kg

Crash test veilig: Ja
 
*30,5 x 30,5 frame. In hoogte verstelbare rug (30,5), 4” voorwielen, hoekverstelbare voetenplaat, standaard bekleding. Armleggers en achterwielen verwijderd.

Duwhandvat 
Recht

Ant-tip Voetenplaat  
Hoek instelbaar, naar achteren  
opklapbaar 

Voetenplaat  
Hoek instelbaar, hoog gemonteerd,  
naar achteren opklapbaar 

Voetenplaat  
Hoek instelbaar 

Spatborden  
Aluminium

Spatborden   
Carbon 

Keuze uit vrolijke  
spaakbeschermers 

Ki. Keep on Rolling


