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De Smilla is een therapeutische kinderstoel en bevordert een 
actieve zithouding. Dankzij de verstelbare zitdiepte, rughoogte, 
armsteunen en onderbeenlengte kan de Smilla meegroeien met 
het kind. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte is de stoel 
individueel op te bouwen. De Smilla is verkrijgbaar in 3 maten en 
standaard voorzien van bekleding uitgevoerd in stof.

Therapeutische
kinderstoel

Smilla

ZITTEN

Een stoel 
hélemaal voor 
mij alleen!
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Smilla
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.

Smilla
De Smilla is een therapeutische kinderstoel en bevordert een actieve zithouding. 
Dankzij de instelbare zitdiepte, rughoogte, armsteunen en onderbeenlengte kan de Smilla 
meegroeien met het kind. 

De Smilla is eenvoudig te verstellen dankzij het ingebouwde aluminium profiel in het frame. 
De zithoogte is traploos verstelbaar. Het afneembare werkblad is door middel van de armsteunen in 
hoogte verstelbaar.
 
Standaard is de Smilla voorzien van zitting- en rugleuningbekleding uitgevoerd in stof met keuze uit 
4 kleuren. De stoel is verkrijgbaar in 3 maten en beschikbaar in een hoge en lage uitvoering.

In hoek verstelbaar
De zitting en de voetenplank zijn in hoek verstelbaar. Hierdoor wordt een actieve zithouding gestimuleerd. 
Om de hoek van de zitting en voetenplank snel te kunnen variëren, kan deze verstelling optioneel worden 
uitgevoerd met een trekkoord. 
De rugleuning is individueel in hoek verstelbaar van 3 graden voorwaarts tot 17,5 graden achterwaarts.

Extra ondersteuning
De Smilla is uit te breiden met verschillende accessoires om de zitondersteuning te optimaliseren.
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte is de stoel individueel op te bouwen met bijvoorbeeld 
een hoofdsteun, romppelotten, dijbeenondersteuning en een abductieklos.

Wielen
De Smilla is standaard voorzien van 2 kleine transportwieltjes. Als optie is de Smilla uitvoerbaar met 
vier zwenkwielen waarvan twee beremd. De Smilla is hierdoor eenvoudig te verplaatsen.

De Smilla is standaard voorzien van:

• in hoogte en hoek verstelbare 
rugleuning

• in hoogte en diepte verstelbare 
voetenplank

• in hoogte verstelbare armsteunen
• zitting- en rugbekleding uitgevoerd 

in stof
• 2 transportwieltjes

Enkele opties zijn:

• hoofdsteun
• romppelotten
• abductieklos
• dijbeenondersteuning
• werkblad
• fixatiemateriaal
• houten frame in naturel of wit
• stoffen bekleding in roze, blauw, 

groen of donkergrijs uitgevoerd
• afwasbare flexi bekleding in blauw 
• 4 dubbele zwenkwielen waarvan  

2 beremd ø 75 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Smilla Maat 0 Maat 0 Lage uitvoering Maat 1 Maat 1 Lage uitvoering Maat 2
Geschikt voor lichaamslengte 85 - 115 cm 85 - 115 cm 95 - 135 cm 95 - 135 cm 120 - 150 cm

Maximale belasting 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 60 kg

Zitbreedte 16 - 26 cm 16 - 26 cm 25 - 35 cm 25 - 35 cm 30 - 40 cm

Zitdiepte 17 - 28 cm 17 - 28 cm 20 - 35 cm 20 - 35 cm 30 - 40 cm

Zit- en enkelhoek -5°, 0°, +7,5°, +15° -5°, 0°, +7,5°, +15° -5°, 0°, +7,5°, +15° -5°, 0°, +7,5°, +15° -5°, 0°, +7,5°, +15°

Maximale zithoogte (vanaf grond) 65 cm 45 cm 65 cm 45 cm 65 cm

Rugleuning hoogte 25 cm 25 cm 29 cm 29 cm 34 cm

Rughoek -3° / +17,5° -3° / +17,5° -3° / +17,5° -3° / +17,5° -3° / +17,5°

Materiaal Beuken Beuken Beuken Beuken Beuken
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