ZITTEN

Een stoel
hélemaal voor
mij alleen!

Aangepaste
kinderstoel

Activity Chair
De Activity Chair is een stevige, stabiele stoel en biedt
ondersteuning aan beweeglijke kinderen. Het optioneel
dynamisch systeem reguleert de fysieke of psychische spanning
van kinderen. De stoel is op te bouwen van minimale tot
complexe ondersteuning. De Activity Chair is verkrijgbaar in 3
maten en geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.
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ZITTEN

Activity Chair
Een goede zithouding is belangrijk. Een juiste zithouding heeft een positieve invloed op de
groeiontwikkeling van kinderen en kan invloed hebben op gedrag.
Iedereen is uniek, dus iedere stoel moet ook uniek zijn.
Een goede stoel is daarom aangepast aan de gebruiker en niet andersom.
Activity Chair
De Activity Chair is een stevige, stabiele stoel en biedt ondersteuning aan beweeglijke kinderen.
Het optioneel dynamisch systeem reguleert de fysieke of psychische spanning van kinderen.
De zithoogte, zitdiepte en rughoogte zijn nauwkeurig te verstellen.
Standaard is de stoel voorzien van een individueel verstelbare zit- en rughoekverstelling.
Kanteling van de gehele opbouw en verstelling van de rughoek zijn mogelijk door middel van een
traploos verstelbare gasveer. De stoel is op te bouwen van minimale tot complexe ondersteuning.
Dynamisch zitsysteem
De Activity Chair is uitvoerbaar met een dynamisch geveerde zitting en rugleuning.
De kantelverstelling en de bewegingsmogelijkheid van de rugleuning zijn via een draaigreep op de
gasveer individueel te activeren.
Instellen
Voor het creëren van een optimale zithouding, kan een kind tijdens het instellen in de stoel blijven
zitten. Dit voorkomt het meerdere malen opstaan of uit de stoel tillen. Zo zie je direct of de stoel juist
is ingesteld.

De Activity Chair is standaard
voorzien van:
• zitting en rugleuning incl. rode of
blauwe afwasbare bekleding
• rugleuning en zitting in hoek
verstelbaar d.m.v. een gasveer
• basisframe met in hoogte
verstelbare poten
• bekkengordel
• framekleur zwart
Enkele opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoofdsteun
romppelotten
abductieklos
dijbeenondersteuning
werkblad
armsteunen
beensteunen met fixatie
voetenplank
duwbeugels
fixatiemateriaal

Geen gereedschap nodig
De stoel en alle opties zijn verstelbaar zonder gereedschap. Hierdoor is de Activity Chair zeer
gebruiksvriendelijk. Alle verstellingen zijn te herkennen aan de witte knoppen.
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