WALKINGWAGON

Dé bolderkar voor
de kinderopvang!

LET’S GO OUTSIDE!
Kinderen vinden het geweldig, rondgereden worden in een kar! Lekker
naar buiten, rijden over het schoolplein, over paden,
naar de speeltuin of het strand. Ontdek de stoere Ramblers van Walking
Wagon! Topkwaliteit met een trendy uitstraling. Het zijn ideale
bolderkarren om meerdere kinderen in te vervoeren. De Ramblers zijn
lichtgewicht karren en rijden soepel over drempels, stoepranden en
hobbels. Dé bolderkar voor de kinderopvang!

VEILIG
De Ramblers en accessoires
van Walking Wagon voldoen
aan alle veiligheidseisen voor
kinderwagens. Kinderen
kunnen nergens met hun
handen of voeten klem komen
te zitten en alle uitsteeksels en
randen zijn kindvriendelijk
afgewerkt. Met het achterboard
kan de kar eenvoudig worden
afgesloten nadat de
kinderen zijn ingestapt.
Bovendien is er voor elke
leeftijd een passende
gordel verkrijgbaar.
Door het innovatieve
ontwerp van de Rambler
ligt het zwaartepunt
onderin de kar.
Deze stabiele constructie
voorkomt vervaarlijk
overhellen of kantelen.

ERGONOMIE
De Ramblers zijn de lichtste karren voor het
vervoer van meerdere kinderen.
De trekstang is in lengte verstelbaar om de
belasting van de rug te minimaliseren. Het is
ook mogelijk duwstangen te monteren, zodat
een tweede begeleider de fysieke belasting
nog verder kan verlichten. De Ramblers zijn
standaard uitgevoerd met een treeplank.
Kinderen stappen zelf in en uit de kar en dat
beperkt de belasting van de rug.
Alle modellen zijn uitgerust met
trommelremmen, gelagerde wielen met
luchtbanden en meesturende voorwielen.
Deze combinatie garandeert soepel rijrem
én stuurgedrag. Minimale fysieke belasting,
maximaal plezier!

EEN RAMBLER OP MAAT
De samenstelling van een groep kinderen kan per
rit verschillen. De Rambler is verkrijgbaar in drie
maten en diverse functionele
accessoires maken het mogelijk de ideale kar
samen te stellen. Baby en kinderzitjes, een
duwstang, huif en zelfs tassen.

GEBRUIKSGEMAK
De Ramblers zijn geschikt
voor nagenoeg elke
groepssamenstelling.
Er zijn diverse accessoires
verkrijgbaar voor baby's,
peuters en kleuters.
De indeling van de kar is in
een handomdraai af te
stemmen op het aantal
kinderen. Voor elke leeftijd
is eenvoudig een veilige
zitplaats te creëren.
De constructie van de
Ramblers is erg praktisch.

Kijk voor meer
accessoires op
www.walkingwagon.com

De karren passen door
deuropeningen en over
smalle stoepen.
De Ramblers zijn
opvouwbaar en daardoor
eenvoudig op te bergen óf
achterin de auto mee te
nemen.

DAYTRACK
Maximaal 5 kinderen
L 97 cm
B 63 cm
H 64 cm

EXPLORER
Maximaal 7 kinderen
L 122 cm
B 69 cm
H 74 cm

LE
Maximaal 11 kinderen
L 162 cm
B 69 cm
H 74 cm

De verschillende Ramblers van Walking Wagon zijn, op de
afmetingen na, identiek en leverbaar in rood en blauw.
Alle modellen zijn geschikt voor het wandelen met
meerdere baby’s, peuters en kleuters tot 7 jaar.
Op www.walkingwagon.com/kinderopvang is schematisch
weergegeven hoeveel baby’s, peuters en kleuters per
model vervoerd kunnen worden.

ALLE EIGENSCHAPPEN OP EEN RIJ
!"#$%&%'(")*+,-%./0"$1"/2342*-+5$&
!"6%/0-("7$185++*"$1".-+5%$&
!"9*'2123%./0"21-7$*)
!":&$;%5$&$"%1*%/0-%1'
!"<$./0%,-"=22*"+&&$"7$$*.23.-+18%'0$8$1
!">??*@++3

INFORMATIE
A%&-"?"3$$*"7$-$1"2=$*"8$"B+35&$*C"D%E,"8+1"2)
777F7+&,%1'7+'21F/23F"G$$4-"?"=*+'$1"24"5$02$4-$"++1
+8=%$."2)"3++-"24"7%&-"?"$$1")*2$4*%-"3+,$1C"H$$3"8+1"/21-+/3$-"21."2)("7%E"@%E1"?"'*++'"=+1"8%$1.-F
9I"/21-+/-J7+&,%1'7+'21F/23
KI"LMNOP"QRSTNUVQROU
:I"LMNOP"QWSTWNXYXYY

www.walkingwagon.com

