Toogether
Standaard
De Toogether is een fiets voor twee
personen waarbij u gezellig naast
elkaar zit. Deze fiets is niet alleen
populair

bij

verzorgingshuizen

en

instellingen voor mensen met een
beperking, maar ook bij partners die
gewend waren om er samen op uit te
gaan maar door een beperking van een

van beide dit niet meer konden. In veel
gevallen neemt een zorgprofessional,
vriend, partner of familielid samen
met

degene

met

een

beperking

plaats op de Toogether. Ideaal bij
deze fiets is dat beide personen hun
eigen versnelling kunnen kiezen. De
passagier kan er zelfs voor kiezen zijn
of haar benen stil te houden.

Toogether Standaard

Specificaties

De Toogether is de ideale fiets om er

•

Standaard kleur: matblauw

samen op uit te gaan. De bestuurder

•

7 versnellingen Shimano

•

Lengte 195cm, breedte 118 cm

neemt plaats aan de linkerzijde met het

•

Maximale belasting 220 kg

werkende stuur. De passagier zit aan de

•

Freewheel

rechterkant en kan zijn handen kwijt op

•

LED-verlichting op batterijen

•

Vrije instap

•

Traploze stoelverstelling

een gefixeerd stuur met zelf te bedienen
versnellingen. De verantwoordelijkheden
zijn zo duidelijk verdeeld. De passagier kan

Opties

meetrappen maar hoeft dat niet te doen.
•

Kilometerteller

•

Spiegel

•

Armsteun links & rechts

en/of geestelijke beperking veilig mee

•

Veiligheidsgordel

kunnen op een fietstocht. Optioneel zijn

•

Rollatorsteun

•

Stokhouder achterop t.b.v. driewielfiets

•

Voetbakje met balansgewicht links & rechts

passagiersstoel.

•

Crank excentrisch links & rechts

Beide stoelen en sturen zijn verstelbaar

•

Snelspanners op stoelverstelling

•

Framekleur naar wens

Zo maakt de Toogether het mogelijk
dat ook passagiers met een lichamelijke

er armsteunen en een veiligheidsgordel
beschikbaar

voor

de

voor een ontspannen zithouding. Ook de
op- en afstap is bijzonder makkelijk bij
de Toogether.

Ook een passagier met een beperking
kan goed meefietsen op deze fiets!

Fietspedalen
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Opklapbare armleggers

Traploze stoelverstelling
stoelverstelling
Traploze
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