
ATTITUDE JUNIOR
HET BEGIN VAN EEN
 NIEUW AVONTUUR
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Ga erop uit en geniet! De Attitude Junior opent de   
    wereld naar nieuwe avonturen. 

    // Quickie Attitude Junior  
met Zippie Youngster 3

DÉ AANKOPPELFIETS WAARMEE  EEN NIEUWE 
WERELD VOL MET MOGELIJKHEDEN

ZELFSTANDIG TE ONTDEKKEN VALT

DE JUISTE ATTITUDE VOOR 
ECHTE ONTDEKKERS 
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FIETSEN IS 
IDEAAL VOOR 
KINDEREN
• Fietsen is een onderdeel van de natuurlijke ontwikkeling bij het opgroeien
• Fietsen zorgt voor meer zelfvertrouwen door middel van participatie en onafhankelijkheid
• Fietsen zorgt voor een betere coördinatie en meer lichaamsbewustzijn
• Fietsen stimuleert het hart- en vaatstelsel
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AANKOPPELEN IN 
EEN PAAR SECONDEN

Het aankoppelmechanisme op de Quickie Attitude Junior is eenvoudig en zit 
stevig aan de voorzijde van de rolstoel vergrendeld. Omdat er geen extra 
koppeling nodig is, gaat er geen kostbare ruimte verloren. Niets staat jou en 
het comfort in de rolstoel in de weg.

De Attitude Junior heeft een slim innovatief aankoppel-
mechanisme waarmee je binnen enkele seconden eenvoudig
je Attitude Junior kan aan- of afkoppelen. Ideaal als je geen
tijd wilt verliezen of als je haast hebt.

1  De Attitude Junior aan de pinnen   

 koppelen op de rolstoel

2   Draai het aankoppelmechanisme 

naar beneden

3  Vergrendel de Attitude Junior door  

 de rode hendel naar achteren te   

 trekken

Na het afkoppelen blijven twee 
kleine pinnen op de rolstoel achter 
die slechts 170 gram wegen

Ú  Hier staat het 

filmpje klaar 

om afgespeeld 

te worden! 

CHECK IT OUT!
1  2  3  
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Van fietsen word je groot. De Attitude Junior is eenvoudig in hoek en diepte in te stellen.
Belangrijk voor de ideale ergonomische rijervaring en onmisbaar voor kinderen in de groei. 

IDEAAL VOOR KINDEREN IN DE GROEI!
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Als je jong leert fietsen doe je ervaring op in het verkeer, weet je waar 
je op moet letten en wat je wel of beter niet kunt doen. 
De Attitude Junior heeft alle functies om gecontroleerd, 

comfortabel en met vertrouwen erop uit te gaan. De voor-
wielen van 16 inch, de 8 versnellingen en de horizontale 

handgrepen zorgen voor buitengewone rijprestaties 
en zijn geschikt voor elke ondergrond. Stoppen 
gaat eenvoudig door de makkelijk te bedienen 

terugtraprem. Door het lage gewicht en
de wendbaarheid staat de Attitude 

Junior waar dan ook garant
 voor plezier!

JONG GELEERD
 IS OUD GEDAAN



28°
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// ROLLEN MAAR

De 8 versnellingen zijn 
perfect voor elke onder-
grond. De terugtraprem 
maakt remmen eenvoudig.

// ERGONOMISCHE

HANDGREEP

Dankzij de ergonomische hand-
greep kan de fiets met slechts 
één hand soepel worden 
gemanoeuvreerd tijdens het 
loskoppelen van het docking-
mechanisme of het opbergen 
ervan.

// PARKEERREM

Alle Attitudes zijn standaard 
voorzien van een eenvoudig 
te bedienen extra 
parkeerrem met 
vergrendelingsfunctie.

// HORIZONTALE 

HANDGREPEN

De positie van de
horizontale draaihand-
grepen is ideaal voor 
kinderen en ondersteunt de 
ergonomie van de kinderarm.

100 mm



Junior Schriftzug: nehmt das von euch 

kreierte Junior Logo
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Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
ATTITUDE JUNIOR // Aankoppelfiets voor kinderen

Maximale gebruikersgewicht: 100 kg

Breedte voorframe (verstb. + 2 cm): 260 - 460 mm

Gewicht aankoppelpinnen: 170 g

Totaalgewicht: 14,5 kg

Wielmaat: 16“

Shifter: Grip shift

Versnelling: 8

V-crank breedte: 240 mm

Cranklengte: 110 mm / 130 mm / 150 mm

Crank verstelbare hoogte: 100 mm

Crank hoekinstelling: 28°

Rem: Terugtraprem

Parkeerrem: ja

Framekleur: 3x31


