
De basis wandelwagen van Patron; 

eenvoudig, maar bijzonder fraai ontwerp! 

Speciaal ontwikkeld voor kinderen die net 

een klein beetje meer ondersteuning nodig 

hebben. Mooi compact van formaat, licht in 

gewicht en eenvoudig in gebruik.

Ideale basiswandelwagens met rughoekverstelling

Jacko Clipper

Jacko Streeter
Het broertje van de Jacko Clipper en ze lijken 

ook nog eens op elkaar. Het grote verschil is 

de voetsteunophanging en het feit dat de 

Streeter een zitdiepteverstelling voor een 

comfortabele zit heeft. De Streeter is 

verkrijgbaar in 8 kleurstellingen en is er 

keuze voor een wit of antraciet frame.

Zitbreedte   34

Zitdiepte    30 

Rughoogte   65 

Rughoekverstelling	 	 0-155˚

Zithoek	 	 	 	 20˚

Onderbeenlengte   27,5 - 36

Hooge duwbeugel   115

Maatvoering (LxBxH)  78x59x95 

Maatvoering opgevouwen (LxBxH) 86x59x36 

Gewicht standaard buggy  16,5 kg

Maximaal gebruikersgewicht 40 kg

maatvoering in centimeters

Clipper Streeter
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Compleet en blinkt uit in eenvoud

De Jacko is een praktische wandelwagen voor kinderen 
tot 50 kg. Verkrijgbaar in twee maatvoeringen en met 
diverse afneembare bekledingssets. Bij de Streeter is er 
zelfs keuze voor een wit of antraciet frame.

De zitunit is voorzien van een hoge, in hoek instelbare 
rugleuning die zorgt voor voldoende ondersteuning en
een bereik heeft tot 155°. De zitdiepte van een Streeter 
kan ingesteld worden voor een comfortabele zit.

Beide modellen kunnen in z’n geheel klein opgevouwen 
worden zodat ze gemakkelijk mee te nemen zijn in de 
kofferbak	van	een	auto.

Ook aan de kleintjes is gedacht

De Clipper en Streeter wandelwagens zijn enigszins 
meegroeibaar. Door het monteren van de zitbreedte 
verkleinerset kunnen ook kleine kinderen in deze 
wandelwagens zitten.

Acessoires*

* voor compleet overzicht van accessoires zie onze website en/of prijslijst/pasformulier

zitbreedte verkleiningsset

framebeschermers

hoofdsteun Classic

voetfixatiebanden

zijpelotten

voetenzak

lumbaalkussen

regenhoes

5-punts	fixatie	Basic

zonne-/regenkap

H-fixatie	Basic

boodschappenmand


