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De Loeki 2 Heavy Duty is een zeer stevige stoel die actieve 
kinderen extra ondersteuning biedt tijdens het zitten en bestand 
is tegen hoge piekbelasting. 
Standaard is de Loeki 2 HD voorzien van een in hoogte 
verstelbaar onderstel en is speciaal ontwikkeld voor zeer actieve 
kinderen. De stoel biedt een nauw omsluitende ondersteuning 
van het bekken waardoor een optimale zithouding kan worden 
gecreëerd.

Aangepaste 
kinderstoel

Loeki 2 HD

ZITTEN

Een stoel 
hélemaal voor 
mij alleen!
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Loeki 2 HD
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.

Loeki 2 HD
De Loeki 2 HD biedt actieve kinderen extra ondersteuning tijdens het zitten. De stoel is standaard
voorzien van een in hoogte verstelbaar onderstel. Dankzij de dubbelberemde zwenkwielen en een
duwbeugel is de stoel eenvoudig en ergonomisch te verplaatsen, te manoeuvreren in kleinere
ruimtes en aan te schuiven aan tafel.

Groeimogelijkheid
Het grote bereik van de instelmogelijkheden zorgt dat de Loeki 2 HD mee kan groeien met het kind. 
Met behulp van enkele draaiknoppen en inbusbouten kan de zitdiepte, de rughoek en de hoogte van 
de armsteunen snel en eenvoudig worden versteld.

Heavy Duty
De Loeki 2 HD is speciaal ontwikkeld voor drukke kinderen. Om ervoor te zorgen dat de stoel 
bestand is tegen het drukke gedrag, is deze op diverse punten voorzien van extra stevige 
verbindingen en meer solide materiaal. 
Daaraast is het mogelijk om maximaal 4 verzwaringsbalken van circa 8 kg per stuk op de stoel te 
bevestigen om deze zo stabiel mogelijk te maken.

De Loeki 2 HD is standaard 
voorzien van:

• armsteunen
• voetenplank
• zithoogte instelbaar
• zitdiepte en -breedteverstelling
• rughoek en -hoogteverstelling
• bevestigingspunten voor 
   fixatiematerialen
• 4 dubbelberemde zwenkwielen
• duwbeugel
• afwasbare flexi bekleding
• dijbeenondersteuning

Enkele opties zijn:

• hoofdsteun
• romppelotten
• werkblad 
• frameverlenging
• verzwaringsbalken
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TECHNISCHE GEGEVENS

Loeki 2 HD    
Geschikt voor lichaamslengte 120 - 160 cm
Maximale belasting 65 kg
Zitbreedte 28 - 38 cm
Zitdiepte 30 - 42 cm
Zithoogte 46 - 58 cm
Onderbeenlengte 30 - 48 cm
Afmetingen frame (L x B) 77 x 53 cm
Kleur frame Antraciet
Bekleding Flexi Grijs / Zwart 
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