
    Voor kinderen met speciale behoefte 

     Wandelwagens
     en autostoelen



zitminimizer

De titel zegt het al, compleet in z’n eenvoud! De Swifty is een lichtgewicht wandelwagen.
Eenvoudig opklapbaar zodat hij gemakkelijk meegenomen kan worden. De stevige zitunit 
zorgt voor een comfortabele zit. 

    Compleet in z’n eenvoud

     Swifty

Volledig instelbaar

De Swifty heeft een aantal verstelmogelijkheden 
welke, terwijl het kindje in de wandelwagen zit, 
zonder enig gereedschap ingesteld kunnen worden:

zitting   in diepte
rugleuning  in hoek
heup-/armsteunen in diepte
voetsteun  in hoogte

Praktisch

De Swifty is een zeer praktische wandelwagen voor 
kinderen tot 50 kilogram en een lichaamslengte 
van 150 cm. De zitunit is voorzien van een hoge 
rugleuning die zorgt voor voldoende ondersteuning.

De Swifty wandelwagen is gemakkelijk opvouwbaar 
en mee te nemen in de kofferbak van een auto.

De zwarte bekledingsset is gemaakt van zeer 
comfortabel, ademende Air-stof. De bekledingsset 
kan volledig gedemonteerd en gewassen worden 
op 30°. 

Ook aan de ‘kleintjes’ is gedacht

Enigszins meegroeibaar is de Swifty. Door het 
monteren van de zitminimizer in een Swifty maat 1 
kunnen ook kleine kinderen plaats nemen in deze 
wandelwagen.



maatvoering in centimeters

     Swifty
Standaard

zitdiepteverstelling rughoekverstelling opklapbare
voetsteun

eenvoudig 
opvouwbaar

hoofdkussen zijpelotten zijpelotten met 
borstband

framebeschermers abductieklos grijpbeugel

flexibele
borstfixatie

borstfixatie regenhoes zomer-/
winterslaapzak

trapdop boodschappenmand

    Technische specificaties Swifty 

* voor compleet overzicht van accessoires prijslijst/pasformulier.

Zitdiepte                     22 - 28,5 

34 

16 - 33 

62 

90 tot 115°

90°

+15°

31 x 18 

98 x 61 x 102  

73 x 61 x 102 

Ø 7,1”/18 

Ø 9,8”/25 

80 - 119 

12,4 kg

35 kg

17 - 28,5 

23 

26 

12 - 33 

                  

34 - 40 

39,5 

30 

21 - 37 

70 

90 tot 100°

90°

+20°

31 x 20 

98 x 67 x 113 

79 x 67 x 49 

Ø 7,1”/18 

Ø 9,8”/25 

82 - 124 

18,2 kg

50 kg

Zwenkwielen voorzijde       

Zitbreedte  

Minimale schouderhoogte   

Onderbeenlengte   

Rughoogte  

Hoekinstelling heup  

Hoekinstelling voetsteun   

Kantelverstelling   

Maatvoering voetsteun (B x D)  
Totale maatvoering (L x B x H) 
Opgevouwen maatvoering (L x B x H)    

Wiel achterzijde     

maat 1

maat 1 met 

zitinimizer maat 2

Hoogte duwbeugel   

Gewicht     

Maximaal gebruikersgewicht 

Accessoires*



Ouders worden vaak overweldigd door vele technische opties die wandelwagens standaard
hebben. Dit terwijl men vaak slechts enkele verstellingen gebruikt. Thomashilfen heeft met deze
wetenschap in samenwerking met ergotherapeuten de tRide ontwikkeld. Een eenvoudig 
verstelbare wandelwagen die net dat extra beetje ondersteuning biedt dat een kind nodig heeft.

    Simply the best... voor kinderen en ouders

     tRide

Praktisch en eenvoudig

De tRide is een zeer praktische wandelwagen,
werkelijk over alles is nagedacht. De zitunit is
uitgevoerd met een korte rugleuning, zodat het
kindje extra bewegingsvrijheid ter hoogte van 
de schouders heeft. 

De bekledingsset is gemaakt van zeer comfortabel,
ademende Air-stof. De bekledingsset kan volledig
gedemonteerd en gewassen worden op 30°. 
Standaard is de tRide verkrijgbaar in de 
kleurstellingen grijs/zwart, groen/grijs en roze/grijs.

De zitunit kan in een ligstand tot 160° zodat uw kind
indien nodig tot rust kan komen. Daarnaast is de
zitunit d.m.v. het bedienen van een hendel te
demonteren van het onderstel. Het onderstel kan
ingeklapt worden en de zitunit plus het onderstel
kunnen gemakkelijk in de kofferbak van een auto
meegenomen worden. 

Volledig instelbaar

De tRide heeft een aantal verstelmogelijkheden
welke, terwijl het kindje in de wandelwagen zit,
zonder enig gereedschap ingesteld kunnen worden:

zitting   in breedte/diepte
rugleuning  in lengte/hoek
hoofdsteun  in hoogte/hoek/diepte
heup-/armsteunen in hoogte/lengte
voetsteun  in hoogte/hoek  
kantelverstelling

      groen      grijs           roze   

eenvoudig inklapbaar



Standaard

Accessoires*

kantelverstelling hendel t.b.v. kantelverstelling
en demonteren zitunit

verstelbare
hoofd-/neksteun

abductieklos zijpelotten met
borstband

zijpelotten grijpbeugel
zwart of grijs

voetfixatiebanden transparant 
werkblad

zitbroek 4-punts
heupgordel

draagplank medische 
apparatuur

zomer-/
winterslaapzak

regenhoes i.c.m. 
zonne-/regenkap

zonne-/regenkap
grijs of zwart

    Technische specificaties tRide
tRide zitunit       tRide onderstel   

* voor compleet overzicht van accessoires prijslijst/pasformulier.

maat 1                   maat 2  maat 1                    maat 2  

maatvoering in centimeters

     tRide

eenvoudig inklapbaar

Gewicht                 8 kg            9,2 kg 

Maximaal gebruikersgewicht            45 kg            50 kg  

Opgevouwen maatvoering (LxBxH) 79 x 60 x 38           83 x 67 x 38  

Totale maatvoering (LxBxH)              75 x 60 x 77           81 x 67 x 79  

Zitdiepte                    18 - 29           24 - 35   

Opgevouwen maatvoering, excl.   63 x 36 x 38   76 x 46 x 50 

voetsteun (LxBxH)  

Zitbreedte                   18 - 28           26 - 35   

Rughoogte                    27 - 41          32 - 52   

Onderbeenlengte    19 - 29           25 - 36   

Hoekinstelling heup   90 tot 140°         90 tot 140°  

Hoekinstelling knie  90 tot 180°          90 tot 180° 

Hoekinstelling voetsteun   78 tot 100°          78 tot 100°
  Heup-/armsteunhoogte  11 - 16       12 - 18   

Maatvoering heup-/armsteun (BxH)  21 x 10          29 x 12   

Maatvoering voetsteun (BxD) 29  x 18           33 x 21   
Totale maatvoering (LxBxH)              57 x 41 x 85  64 x 48 x 98   

Gewicht, excl. hoofdsteun  8,5 kg              10,8 kg  

Kantelverstelling               -10 tot +35°          -10 tot +35° 

Zithoogte               46             47          

Hoogte duwbeugel              76 - 117                 81 - 120  

Zwenkwielen voorzijde              Ø  19             Ø 19   

Wiel achterzijde               Ø  25             Ø 25   

Maximaal gebruikersgewicht 35 kg  40 kg 



EASyS onderstel inclusief zitunit

ligstand tot 180°

Eenvoudig de juiste zit creëren

De zitunit is uitgevoerd met een hoge rugleuning, 
zodat het kindje de juiste ondersteuning in de rug 
krijgt. De EASyS Advantage kan daarnaast in een 
ligstand tot maar liefst 180° zodat uw kind, indien 
nodig, kan rusten.

De zitunit is d.m.v. het bedienen van een hendel te 
demonteren van het onderstel. Het onderstel kan 
ingeklapt worden en de zitunit plus het onderstel 
kunnen gemakkelijk in de kofferbak van een auto 
meegenomen worden.

De bekledingset is gemaakt van zeer comfortabel, 
ademende Air-stof. Daarnaast kan de bekleding 
volledig gedemonteerd en gewassen worden op 30°.

Uniek Balance Safety System!

De EASyS is uitgevoerd met het unieke Balance 
Safety System (BBS®) dat kantelen voorkomt. Het 
systeem is zo uitgevoerd dat in welke positie je de 
zitunit wenst, deze nimmer kan kiepen. Daarnaast 
kan de zitunit op het wandelwagenonderstel in een 
‘face-to-face’ positie geplaatst worden.

    Optimale veiligheid in elke positie 
Deze wandelwagen is speciaal ontwikkeld voor de kinderen die meer ondersteuning nodig
hebben. Mogelijkheid tot ‘face-to-face’ en voorzien van een uniek Balance Safety System.

     EASyS Advantage

Volledig instelbaar

De EASyS is voorzien van vele standaard
verstellingen die (bijna) allemaal ingesteld kunnen
worden terwijl het kind in de zitunit zit, te weten:

zitting   in breedte/diepte
rugleuning  in lengte/hoek
heup-/armsteunen in hoogte/diepte
voetsteun  in hoogte/hoek
kantelverstelling

‘face-to-face’ positie

EASyS Advantage opgevouwen

Q hoog/laag onderstel



 BSS®  onderstel  

Advantage zitunit plus BSS® onderstel   

 EASyS Advantage zitunit
maatvoering in centimeters

Zitbreedte                   19 - 31          25 - 36  

Zitdiepte                    19 - 30          27 - 38  

Zithoogte                    47           46   

Rughoogte    41,5 - 68          55 - 74   

Hoekinstelling heup   90 tot 180°         90 tot 180°  

Onderbeenlengte    17,5 - 29         21 - 37  

Hoekinstelling knie  90 tot 180°         90 tot 180°
Hoekinstelling voetsteun   78 tot 100°         78 tot 100°  

Maatvoering heup-/armsteun (BxH)  23 x 12          30 x 15   
Maatvoering voetsteun (BxD) 28 x 18           32 x 21   

Gewicht     9 kg              10,4 kg  

maat 1                   maat 2  

maat 1                   maat 2  

Kantelverstelling          -10 tot +35°          -10 tot +35° 

Totale maatvoering (LxBxH)      

 

Hoogte duwbeugel         71,5 - 117                71,5 - 117 

Opgevouwen 
maatvoering (LxBxH)

Zwenkwielen voorzijde         Ø  7,1’’/18         Ø 7,1’’/18 

Wiel achterzijde          Ø  10’’/25         Ø 10’’/25 

Maximaal draaggewicht                5 kg                          5 kg        
boodschappenmand             
Maximaal gebruikersgewicht       50 kg         55 kg  

maat 1                    maat 2  

Gewicht           9,8 kg         10,9 kg 

Maximaal gebruikersgewicht 35 kg  40 kg 107 x 69 
x 120

86 x 69 x 55

99,5 x 59,5
 x 114   

82 x 59,5 
x 42,5   

     EASyS Advantage Standaard

Accessoires*

zitbreedteverstelling kantelverstelling hoekinstelling
beensteun

vering boodschappenmand rijrichtinghouders

zijpelotten flexibele zijpelotten
met borstband

wreeffixatiebanden hoofdsteun framebeschermers grijpbeugel

H-fixatie zitbroek zonne-/regenkap
met schootskleed

regenhoes i.c.m.
zonne-/regenkap

luchtbanden draagplank medische 
apparatuur

    Technische specificaties EASyS Advantage

* voor compleet overzicht van accessoires prijslijst/pasformulier.



EASyS Modular S onderstel inclusief zitunit

     EASyS Modular S
    Extra ondersteuning nodig? 

Deze wandelwagen is speciaal ontwikkeld voor de kinderen die meer ondersteuning en
meer vrijheid bij het bovenlichaam wensen. Het wandelwagenonderstel is voorzien van een
mogelijkheid tot ‘face-to-face’ positie. 

Volledig instelbaar

De EASyS Modular S is voorzien van vele standaard
verstellingen die (bijna) allemaal ingesteld kunnen
worden terwijl het kind in de zitunit zit, te weten:

zitting   in breedte/diepte
rugleuning  in lengte/hoek
hoofdsteun  in hoogte/diepte/hoek
heup-/armsteunen in hoogte/diepte
voetsteun  in hoogte/hoek
kantelverstelling

Eenvoudig de juiste zit creëren

De zitunit is uitgevoerd met een lage rugleuning,
zodat het kindje bewegingsvrijheid houdt bij het
bovenlichaam. De EASyS Modular S kan daarnaast in
een ligstand tot 140° zodat uw kind, indien nodig, 
tot rust kan komen. 

De zitunit is d.m.v. het bedienen van een hendel te
demonteren van het onderstel. Het onderstel kan
ingeklapt worden en de zitunit plus het onderstel
kunnen gemakkelijk in de kofferbak van een auto
meegenomen worden.

De bekledingset is gemaakt van zeer comfortabel,
ademende Air-stof. Daarnaast kan de bekleding
volledig gedemonteerd en gewassen worden op 30°.

           ‘face-to-face’ positie    ligstand tot 140°  Q hoog/laag onderstel

 

EASyS Modular S opgevouwen



Standaard

Accessoires*

hoofdsteun
verstelling

hoekinstelling 
beensteun

hendel
kantelverstelling

heup/armsteunen boodschappenmand

standaard
hoofdsteun

brede, flexibele
hoofdsteun

hoofd-/neksteun zijpelotten abductieklos transparant 
werkblad

borstfixatie 4-punts
heupgordel

parasol zonne-/regenkap transparante
regenhoes

draagplank medische 
apparatuur

    Technische specificaties EASyS Modular S

* voor compleet overzicht van accessoires prijslijst/pasformulier.

Zitdiepte                     19 - 30           27 - 38   

Zitbreedte                    19 - 26           27 - 35    

Rughoogte                    28 - 42          34 - 53   

Onderbeenlengte    18,5 - 30,5              18,5 - 37  

Hoekinstelling heup   90 tot 140°         90 tot 140°  

Hoekinstelling knie  90 tot 180°         90 tot 180°
Hoekinstelling voetsteun   78 tot 100°         78 tot 100°  

Maatvoering heup-/armsteun (BxH)  23 x 12          29 x 11   
Maatvoering voetsteun (BxD) 28 x 18           32 x 21   

Gewicht zitunit   8,8 kg              11 kg  

maat 1   maat 2  

Kantelverstelling          -10 tot +35°          -10 tot +35° 

Hoogte duwbeugel         71,5 - 117          71,5 - 117  

Zwenkwielen voorzijde         18           18          

Wiel achterzijde          25           25          

Maximaal draaggewicht                5 kg                  5 kg
boodschappenmand

Maximaal gebruikersgewicht       50 kg         55 kg  

maat 1                    maat 2  

Gewicht           9,8 kg         10,9 kg 

Zithoogte          47           46          

Maximaal gebruikersgewicht 35 kg  40 kg 

EASyS Modular S onderstel inclusief zitunit

Complete EASyS Modular S plus onderstel

EASyS Modular S zitunit EASyS Modular S onderstel

maat 1                   maat 2  

Totale maatvoering (LxBxH)      

 
Opgevouwen 
maatvoering (LxBxH)

107 x 69 
x 120

86 x 69 x 55

99,5 x 59,5
 x 114   

82 x 59,5 
x 42,5   

maatvoering in centimeters

     EASyS Modular S



Comfort, kwaliteit en 
veiligheid
Recaro is alom bekend om haar standaard 
kinderautostoelen. Kinderen met een beperking 
hebben echter extra ondersteuning nodig. In 
samenwerking met Thomashilfen heeft Recaro 
een Reha-lijn ontwikkeld waarin kinderen de extra 
ondersteuning kunnen krijgen die
ze nodig hebben.

Recaro Reha-lijn

Kies voor het gemak!

De Recaro autostoelen zijn zo ontwikkeld dat ze 
van alle gemakken zijn voorzien. Ze hebben allen 
verkleiningskussens zodat de autostoel mee kan 
groeien met het kind.

Ook op het gebied van veiligheid is er niet bezuinigd. 
De Reha-lijn autostoelen zijn allen uitgevoerd met een 
5-punts fixatie met borstpelot.

De Sport Hero Reha en de Monza Nova Reha Seatfix 
kunnen optioneel voorzien worden van een draaiplaat. 
Dit maakt dat u de stoel naar buiten kunt draaien en 
het in- en uittillen vergemakkelijkt wordt.

Uitvoerig getest!

De autostoelen van Recaro worden uitvoerig getest 
alvorens deze verkocht worden. Ze hebben allen 
de testen van UN/ECE R 44/04 en DEKRA glansrijk 
doorstaan. De Recaro Monza Nova Reha Seatfix heeft 
daarnaast het FMVSS 213 keurmerk.

Accessoires Recaro Reha-lijn

wigkussen werkblad voetsteun beschermmat anti-escape vest

draaiplaat



Sport Hero   

Zitdiepte            31 (26*)           30  

Rughoogte           53 - 73           60 -77  

zitbreedte achter            29 (20* en 25**)    24 

Onderbeenlengte (voetsteun aan draaiplaat)  24 - 43      23- 42 

Zitbreedte           31 (21* en 27**)    27 

Schouderhoogte (kind)           23 - 42      33 - 48 

Onderbeenlengte (voetsteun aan autostoel)  14 - 33      18,5 - 37,5 

Gewicht     8 kg    7 kg 

Totale maatvoering (L x B x H)  52 x 54 x 55  42 x 54 x 66 

Maximaal gebruikersgewicht  9 - 36 kg   15 - 50 kg 

* met zijkussens   ** met zitverkleiner

Recaro Reha-lijn
maatvoering in centimeters

Monza Nova

5- punts fixatie
met borstpelot

in hoogte instelbare 
rugleuning

zitdiepteverlenger wigkussen in autostoel

5- punts fixatie
met borstpelot

in hoogte instelbare 
rugleuning

kantelverstelling

Recaro Sport Hero Reha

Recaro Monza Nova Reha Seatfix

De Sport Hero Reha is uitgerust met vele extra ondersteuningen zodat kinderen met een beperking comfortabel en 
veilig in de auto meegenomen kunnen worden. De 3-punts veiligheidsgordel mag bij gebruik in ECE groep I achterlangs 
aangebracht worden. ECE Groep I/ II/ III en getest tot 36 kg.

Standaard uitgerust met:
• rugleuning in hoogte verstelbaar
• set uitneembare verkleiningskussens
• kantelverstelling t.b.v. rustpositie (ECE groep I)
• 5-punts fixatie met borstpelot

De Monza Nova is uitgerust met vele extra ondersteuningen zodat kinderen met 
een beperking comfortabel en veilig in de auto meegenomen kunnen worden. 
Deze autostoel weegt slechts 6 kg waardoor deze gemakkelijk over te zetten is
naar een andere auto. Het hoofd, de nek en schouders worden bij de Monza tot 
wel 30% extra beschermd door de zijwaartse steunen. ECE groep II/III en getest 
tot 50 kg/1,50 meter. 

Standaard uitgerust met:
•  in hoogte instelbare rugleuning
•  set uitneembare verkleiningskussens 
•  5-punts fixatie met borstpelot
•  afneembare abductieklos
•  Recaro Sound System met speakers in de hoofdsteun
•  Isofix montage Extra accessoires



Kathodeweg 5
1627 LK HOORN
Holland
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Xenonweg 7A
3812 SZ AMERSFOORT
Holland
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Meer dan 40 jaar 
onbeperkt in beweging…

B&S zet zich al ruim 40 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!
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