
B&S zet zich al ruim 35 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan 

mensen met een lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme 

expertise in autoaanpassingen en revalidatietechniek, maar nog altijd met een 

zeer persoonlijke benadering. Omdat niet  alleen elk mens verschillend is 

maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt altijd 

naar de juiste individuele oplossing. 

 

B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is 

vooral ook sterk in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die 

mobiliteit en zitcomfort kunnen verhogen. Met onze uitgebreide kennis en 

technische mogelijkheden op het gebied van aanpassingen aan auto, huis of 

hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid assortiment 

revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van ‘alles op 

één adres’. Van wandelstok of rolstoel tot complete autoaanpassing, 

B&S: onbeperkt in beweging!

Meer dan 35 jaar 
onbeperkt in beweging…

Kathodeweg 5, 
1627 LK  HOORN
Telefoon +31 229 285022
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Xenonweg 7A,  
3812 SZ  AMERSFOORT
Telefoon +31 33 7440220
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Optimale veiligheid met Isofix-bevestiging!

Breng uw kind veilig van A naar B

Dat wil elke ouder en/of verzorger, maar hoe? 
Uiteraard is de autostoel goedgekeurd en getest 
volgens ECE R44/04, maar extra veiligheid is 
nooit weg. De Isofix-bevestiging kan u dit stukje 
extra veiligheid bieden. 

Wat is Isofix?

Isofix is een internationaal gestandaardiseerd 
systeem voor bevestiging van kinderzitjes in 
auto’s. In veel nieuwe auto’s bevindt zich 
tegenwoordig een Isofix-systeem. Dit zijn 
2 bevestigingspunten die zich bevinden tussen 
de rugleuning en de zitting van de achterbank. 
De Carrot 3 kan uitgevoerd worden met 
een Isofix-bevestiging

Montageplaat met Isofix-bevestiging

Deze montageplaat verbindt het stalen frame van de 
autostoel met de Isofix-bevestiging aan de carrosserie 
van de auto. De gele plaat is t.b.v. het opvullen van de 
zitting zodat de autostoel juist gemonteerd wordt.

Draaiplaat met Isofix-bevestiging

Door montage van de draaiplaat kan de Carrot 3 inclusief de gebruiker 90° of 105° gedraaid worden. Dit is
een fraaie optie als het kind in en uit de auto getild moet worden. U draait eenvoudig de stoel richting de 
deur en tilt uw kind in of uit de auto. Het asymmetrisch draaipunt zorgt ervoor dat de Carrot tevens iets buiten 
het portier van de auto komt. De automatische vergrendeling zorgt ervoor dat de Carrot op zijn plaats blijft 
tijdens de transfer.

De draaiplaat is zo ontwikkeld dat de rugleuning verstelbaar blijft. De voetsteunen kunnen mee naar buiten 
draaien, maar d.m.v. een speciale bevestiging is het ook mogelijk dat  de voetsteunen aan de draaiplaat 
gemonteerd worden. Zo draaien de voetsteunen niet mee.

Voetsteunen gemonteerd aan Carrot 3 Voetsteunen gemonteerd onder de draaiplaat
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Carrot 3
De autostoel die met uw kind mee groeit



De autostoel die met 
uw kind mee groeit

Extra ondersteuning

De Carrot 3 geeft de juiste ondersteuning aan 
kinderen die bijvoorbeeld onvoldoende 
spiercontrole in de nek, de romp, de heup en/of 
de benen hebben. Met opties als zijpelotten en 
een abductieklos kan extra ondersteuning 
eenvoudig gerealiseerd worden. De standaard 
set zitverkleiners kunnen door middel van de 
klittenbandbevestiging zo bevestigd worden dat 
deze prettig zitten. De standaard 5-punts gordel, 
voorzien van bandbeschermers, geeft daarnaast 
de extra steun en veiligheid die nodig is. 

Zeer sterk en toch lichtgewicht

Ja, u leest het goed! De Carrot 3 kan een gewicht 
tot 75 kg dragen en weegt toch slechts 8 kg! 
Dit gegeven, plus de eenvoudige bevestiging,
maakt het ideaal wanneer de autostoel in meerdere
auto’s gebruikt wordt.

Carrot 3 groeit mee!

Uw kind groeit en dan is het uiteraard zeer 
wenselijk als de autostoel mee groeit. Zowel de 
diepte van de zitting als de hoogte van de 
rugleuning kunnen vergroot worden tot een 
lichaamsgrootte van maarliefst 176 cm!

Met de zit- en rugverlengers en de voetsteunen 
welke in 3 maten verkrijgbaar zijn creëert u 
eenvoudig en voordelig de juiste autostoel voor 
uw kind. Door deze accessoires maakt de Carrot 3 
het mogelijk om lange tijd plezier van de autostoel 
te hebben. Groeit uw kind, dan groeit de Carrot 3 
mee. 

Maak kennis met deze zeer comfortabele 
autostoel! De Carrot 3 biedt net die 
eigenschappen die andere autostoelen 
missen. Graag zetten wij deze voor u op 
een rijtje.

Carrot 3 autostoel groeit mee...
… maar is standaard ook al zeer compleet!

Maat S en L zijn standaard uitgerust met:

 
• Zitting met in hoogte instelbare rugleuning
• Zitdiepteverstelling 3,5 cm
• In diepte  instelbare hoofdsteun
• Set zitverkleiners met klittenbandbevestiging
• 5-punts fixatie met bandbeschermers
• Afneembare en wasbare hoezen
• Gordelgeleiders, links en rechts
• Verkrijgbaar in rood, blauw en zwart.  
 NB. De verkleiningsset is altijd grijs.

XL

44 cm

46 cm

47 cm

82 cm

-

9,1 kg

tot 75 kg

176 cm

S en L

22 - 38,5 cm

26/35 cm

23/38 cm

52 - 77 cm

25 - 46 cm

8 kg

10 - 50 kg

160 cm

ECE R44/04

Zitdiepte

Zitbreedte

Rugbreedte

Rughoogte

Hoogte voetsteun

Gewicht standaard Carrot 3

Gebruikersgewicht

Tot lichaamslengte

Goedgekeurd volgens

Carrot 3 autostoel, maat S voorzien van...

Carrot 3 autostoel, maat L voorzien van...

… standaard zitverkleiners: 
zitdiepte 25 cm

… insteekbare, aflopende 
zitverlenging: zitdiepte 45 cm

… insteekbare vlakke 
zit- en rugverlenging 5 cm: 

zitdiepte 30 cm

… insteekbare vlakke  zit-verlenging 
5 cm, zitverlenging 

5 cm plus rugverlenging 10 cm: 
zitdiepte 35 cm

… standaard zitdiepteverstelling 
3,5 cm zonder zitverkleiners: 

zitdiepte 28,5 cm

… insteekbare vlakke  
zitverlenging 5 cm: 
zitdiepte 33,5 cm

… insteekbare vlakke  
zitverlenging 5 cm en 
rugverlenging 5 cm: 

zitdiepte 33,5 cm

… insteekbare vlakke  zit-
verlenging 5 cm, zitverlenging 

5 cm plus rugverlenging 10 cm: 
zitdiepte 38,5 cm

maat S...   wordt L...   en XL

Wigvormig
zitkussen

Enkele accessoires Carrot 3

Insteekbare, aflopende
zitverlenging, 18 cm lang

Insteekbare, vlakke
zitverlenging, 5 cm lang

Zitverlenging
5 en 10 cm lang

Rugverlenging
5 en 10 cm hoog

Afneembaar gepolsterd
werkblad

Afdekkapje t.b.v.
veiligheidssluiting

In hoogte instelbaar en draaibare 
voetsteunen, met fixaties

Carrot 3 met zijpelotten en
abductieklos

Maatvoeringen op een rijtje

Carrot 3, maat S Carrot 3, maat L Carrot 3, maat XL

Carrot 3
Technische gegevens


