Shopper’s Aid – Sikker og hygienisk
løsning for handling med barn
Denne multiløsningen er et fleksibelt handleverktøy for alle butikker,
varehus og kjøpesentre.
Hvert år skades tusenvis av barn i butikker og kjøpesentre under bruk av handlevogn.
Shopper’s Aid er eneste løsning i markedet for enkel handling med 2 barn. Den dekker
aldersgruppen fra 0-7 år med sin løsning med feste for eget bilbarnesete. Den er således
viktig for målgruppen barnefamilier. I tillegg er dette en mer sikker og hygienisk måte å
handle med barn.
Sikkerhetsstropper for 2 barn, festeordning med sikkerhetsstropp for feste av eget
bilbarnesete og egen fotbrems gjør handleturen trygg og avslappende for hele familien.
Shopper’s Aid kan utstyres med Systec lås med nøkkelkort eller myntlås for enkel
administrasjon og kontroll av bruk og retur.
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Sikkert og hygienisk med bruk av
eget bilbarnesete

Ratt for begge barna

Shoppers Aid er ideell for:
1 eller 2 barn fra 1-7 år (festet med sikkerhetsstropper). 2 ratt gir barna
engasjement og trivsel under handleturen

Mynt eller kortlås gir enkel
administrasjon

1 privat bilbarnesete (med nedfelt seterygg og sikkerhetsstropp)
1 privat bilbarnesete og et mindreårig barn (i handlevognens barnesete)
1 voksen (Barnas doble ratt kan enkelt fjernes ved et håndgrep)
Shoppers Aid II kan om ønskelig lagres og stables uten handlevogn, og opptar
da bare 3,5 m pr 7 vogner. Dette sparer verdifull lagerplass når de ikke er i bruk i
lavintensive perioder.

Fotbrems gir økt sikkerhet

Funksjonalitet og spesielle fordeler:
Shopper’s Aid monteres sammen med alle typer eksisterende handlevogner
2 alternative monteringssystemer gir fleksibilitet
Stål armlener gir sikkerhet til barn og voksne, og hindrer at barn sklir av setet.

Enkel montering for alle typer
handlevogner

Setedesignet sikrer at barna ser fremover, samtidig som voksenpersonen har full
oversikt.
Hylle under barnesetet kan benyttes som lagringsplass for veske og stellebag og
sikrer ekstra innkjøpskapasitet. Maksimal lastevekt er ca 180 kg.
Setene er laget i støpt ABS kvalitetsplast. De er lette å rengjøre, noe som er viktig
for å sikre regelmessig bruk av vognene og god hygiene.
BabyCarrier TM - den nedfellbare seteryggen - er mer hygienisk for den nyfødte de benytter sitt eget bilbarnesete.

Alternativ monterings-brakett
direkte på handlevogn

Shopper’s Aid har solid stålramme og anti-gli belegg på fotbrettet.
Vognen kan dreie rundt egen akse og gjør den svært manøvreringsvennlig i
butikken.
Shopper’s Aid er ved sammenmontering lengdejusterbar fra sete til handlevogn
for å sikre komfort og betjeningsvennlighet.
Shopper’s Aid er testet og godkjent i henhold til Norsk Standard NS-EN1929serien

Kan stables for å spare plass i stille
perioder

Dimensjoner: L 80,0 cm. B 59,7 cm, H 104,1 cm. Vekt: 31,75 kg.
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