
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duet II Junior® 

Fietsplezier voor twee! 

Fietsen met een Duet 
Het fietsen gaat licht en stabiel en door de 
uitgekiende stuurconstructie is ook het sturen 
eenvoudig. Er zitten drie of zeven versnellingen 
op de fiets die zorgen voor extra gemak voor de 
fietser. De dubbele trommelremmen, die 
speciaal voor de Duet ontworpen zijn, zorgen 
voor absolute veiligheid.  
Daarnaast beschikt de Duet Junior over een 
terugtraprem en een parkeerrem. Zowel stuur 
als zadel zijn eenvoudig instelbaar, zodat men 
altijd de ideale houding heeft. 
Dankzij goede verlichting is men ’s avonds in 
het donker goed zichtbaar 

De Duet Junior: Rolstoel en fiets in één 
De Duet is een unieke combinatie van een robuuste fiets met een stabiele en comfortabele rolstoel voor 

kinderen. In een handomdraai kunnen beide delen aan elkaar worden gekoppeld of weer worden 

losgemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om samen naar winkel, park, familie of vrienden te fietsen, de 

rolstoel af te koppelen en vervolgens “te voet” verder te gaan. Je bent altijd met z’n tweeën en dat maakt 

het extra gezellig. 
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Specificaties: 
      Rolstoelgedeelte: 
   

Fietsgedeelte 
  Zitdiepte in cm: 28-41 

  
Lengte in cm: 131  

 Zitbreedte in cm: 21-41  
  

Breedte in cm: 36  
 Rughoogte in cm: 31-50 

  
Hoogte in cm: 85  

 Max. belasting: 50 kg 
  

Framehoogte in cm:  50  
 Totale lengte: 120 cm (met voetsteun) 

 
Beenlengte in cm: 68-83  

 

 
105 cm (zonder voetsteun) 

 
   met verende zadelpen 77-92  

 Breedte: 65 cm 
  

Max. belasting: 100 kg 
 Hoogte: 133 cm (met hoofdsteun) 

 
Gewicht ca.:  12,5 kg 

 

 
114 cm (zonder hoofdsteun) 

 
Framekleur: Metalic zwart 

Gewicht ca.:  27 kg 
  

Wielgrootte: 26" 
 

       Duet Junior compleet: 
     Lengte: 226 cm (met voetensteun) 

 
Electro-ondersteuning: 

 

 
211 cm (zonder voetsteun)  

 
Auto-vario (optioneel) 

  Wielgrootte: 24" (voorzijde) 
 

Trapondersteuning (optioneel) 

 
26" (achterzijde) 

 
Aanrijhulp (Optioneel) 

  

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

 

Accessoires en speciale aanpassingen 
Er zijn veel accessoires en er worden continue  nieuwe ontwikkeld. Een voetsteun of armsteunset, diverse 

hoofdsteunen, maar ook meerdere fixaties behoren tot de mogelijkheden. Vraagt u voor mogelijkheden aan 

uw leverancier. Er is meer mogelijk dan men denkt!  

 

Twee zitsystemen 
 De Duet Junior is leverbaar met 2 

verschillende zitsystemen. Ten eerste een 

standaard Duet Junior zitsysteem. Goede 

ondersteuning, instelmogelijkheden en 

zitcomfort zijn de kenmerken van dit 

zitsysteem. De zitbreedte is instelbaar, zodat 

zitcomfort gewaarborgd is. 

Is echter een extra ondersteuning nodig, dan 

kan de Duet Junior uitgevoerd worden met 

een Colibri Aktiv Plus. Dit zitsysteem is 

voorzien van instelbare zijpelotten en 

zitbreedte. Hierdoor worden kinderen, die 

lichamelijke stabiliteitsproblemen hebben, nog 

beter ondersteund. 

Uw leverancier 

Beide zitsystemen zijn in 2 verschillende groottes verkrijgbaar en hebben een mechanische kiepstand. 

 

 


