
BUG-rattaat

Valittavissa 2 eri kokoa S ja M ja 2 eri väriä; tumman- tai 
vaaleanharmaa, jossa pinkki, turkoosi tai mintunvihreä 
tehosteväri. Halutessa tehostevärejä voi valita myös ristiin 
Kallistettava (35° / 40°) istuin kasvaa lapsen mukana. Istu-
ma-asentoa tukevat säädettävät vartalotuet ovat vakiona. 
Päällinen on konepestävää, paloturvallista ja kierrätettävää 

materiaalia, jolla Öko-Tex 1. luokan laatu-
sertifikaatti. Valittavissa erilaisia alustoja: 
Ulkokäyttöön kokoontaitettava 4-pyöräinen 
ratasalusta tai sisäkäyttöön syöttöalusta tai 
matala sitterialusta. Ratasalustassa koko S 
on istuimen kääntömahdollisuus.

Ormesa BUG
- monikäyttöiset terapiarattaat ovat uudistuneet!



Ominaisuuksia

Vaihtoehdot

869 4-pyöräinen ulkoalusta
Puhkeamattomat renkaat, suuntalukitus, rumpujarrut. 
Renkaat: Etu 17 cm /  Taka 25 cm (S) tai 30 cm (M).

856 syöttöalusta
10 cm renkaat ja yksittäislukittavat 
jarrut. Kaasujousellinen korkeuden-
säätö 34- 61 cm.

851 korkeussäädettävä alusta
7.5 cm renkaat ja jarrut. Kaasujousi-
korkeudensäätö  23 -39 cm.

850 sitterialusta
Mahdollistaa osallistumisen 
lattiatason aktiviiteetteihin

ÖKO-tex. 1. luokan paloturvallinen 
päällinen + Niska-/päätuki vakiona
pitää lapsen pään paikoillaan myös 
kallistetussa asennossa 

Lukitus / avausjärjestelmä sis. turvapainike, jotta    
istuin ei irtoa vahingossa rungosta

Selkäosa
muotoiltu kaarevaksi, tukeva, 
kallistettava ja korkeussäädettävä

Ylösnouseva jalkatuki ja
ylöstaitettava jalkakouru

Säädettävä työntökahva
säädettävissä punaisilla painikkeilla. 

Törmäystestattu ISO7176-19
soveltuu kuljetukseen ajoneuvossa.



Lisävarusteet

863 Päätuki
mm. etu-taka, sivu-, kallistus- 
ja korkeussäätö

852 Päätuki

835 Muotoiltu päätuki

868 Vartalotukivyö

853 4-pistevyöliivi

894 45° lantiovyö

839 Turvakaari
kulmasäädettävä

905 Käsijarru avustajalle
alustaan 869

819 Kuomu 825 Sadesuoja
alustaan 869
(tarvitsee myös 
kuomun 819) 

818 Lämpöpussi
alustaan 869

934 Jousitetun päätuen 
kiinnitys (vain 863 kanssa)

834 Abduktiokiila 
pehmustettu, 
syvyyssäädettävä

903 5-pistevyöliivi

920 4-pistevyö

824 Tarjotin/pöytälevy
läpinäkyvä, syvennys ja 
reunat, kulmasäädettävä

842 Ergonominen päätuki

838 Sivu-/vartalotuet

834R Abduktiokiila 
pehmustettu, syvyys- ja 
säädettävä abduktio

906 5-pistevyö

827 Nilkkaremmit

824R Tarjotin/pöytälevy
sisäalustoille
hygieenisestä materiaalista, 
ei reunoja, tarttumaton pinta

854 Varjo alustaan 869
samaa materiaali kuin 
verhoilu

922 Happipulloteline
alustaan 869

892 jalkatuen pehmuste

921 jalkalauta sisarukselle
min 15 kk / Max. 20 kg
alustaan 869

858 Verkkokori 
alustaan 869

891 taksikoukkusetti
alustaan 869

935 Happipullon pidike alustaan 869 
max korkeus 600 mm (sis venttiili) x Ø 
140 mm. Voidaan kokoontaittaa irrotta-
matta lisävarustetta

911 Pidike lääketieteellisille 
laitteille alustaan 869

Rattaat voi
taittaa irrotta-
matta näitä
lisävarusteita

850 sitterialusta
Mahdollistaa osallistumisen 
lattiatason aktiviiteetteihin
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