
De specialist in hulpmiddelen voor kids  |  + 31 (0) 486 - 45 33 44  |  www.atlaskidtech.nl

De Madita Maxi is een stevige stoel met extra ondersteuning, 
waardoor jongvolwassenen goed aan dagelijkse activiteiten 
kunnen deelnemen. Door de stevige kolom en het kantelsysteem 
is de stoel geschikt voor zowel actieve als meer ondersteuning 
behoevende jongeren. De kanteling is traploos verstelbaar door 
middel van een voetpedaal. 

Eet- en 
werkstoel voor 
jongvolwassenen

Madita Maxi

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.

Madita Maxi
Een goede zithouding is belangrijk. De 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.

Madita Maxi
De Madita Maxi is een stevige stoel met extra ondersteuning, waardoor jongvolwassenen goed aan 
dagelijkse activiteiten kunnen deelnemen. Door de stevige kolom en het kantelsysteem is de 
Madita Maxi geschikt voor zowel actieve als meer ondersteuning behoevende jongeren.
De stoel is in zithoogte en -diepte verstelbaar. De zithoogte is in te stellen door middel van een spindel 
aan de onderzijde van het frame. De rugleuning is in hoek verstelbaar. 
De Madita Maxi is standaard uitgevoerd in stoffen bekleding.

Kantelverstelling
De Madita Maxi is instelbaar met een lichte voorwaartse kanteling, waardoor activering van de 
rugspieren wordt bevorderd. Tijdens ontspannings- of eetmomenten kan de stoel achterwaarts worden 
gekanteld, waardoor er een passievere zithouding wordt gecreëerd. De kanteling is traploos verstelbaar 
door middel van een voetpedaal.

Voetenplank
De Madita Maxi is uitvoerbaar met een vaste of een verstelbare voetenplank. De vaste voetenplank is 
zonder gereedschap eenvoudig weg te nemen. 
De verstelbare voetenplank is in hoogte en kniehoek verstelbaar en beweegt mee tijdens het kantelen 
van de stoel. De voetenplank is opklapbaar om een gemakkelijke transfer mogelijk te maken.

Instellen
Voor het creëren van een optimale zithouding, kan de belanghebbende 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 Madita Maxi is standaard 
voorzien van:

• spindel hoogteverstelling
• gasveer kantelverstelling
• anatomisch gevormd zitkussen
• zitbreedteverstelling
• armsteunen in hoek verstelbaar
• 4 zwenkwielen 
• duwbeugel
• bekleding uitgevoerd in stof

Opties:

• hoofdsteun
• abductieklos
• romppelotten
• dijbeenondersteuning
• houten voetenplank
• werkblad
• diverse rugleuningen
• fixatiemateriaal
• afwasbare flexi bekleding

TECHNISCHE GEGEVENS

Madita Maxi     
Geschikt voor lichaamslengte 140 - 175 cm
Maximale belasting 120 kg
Zitbreedte 34 - 44 cm 
Zitdiepte 36 - 47 cm 
Zithoogte 48 - 60 cm
Zithoek -5° - +30° 
Afmetingen frame (L x B) 80 x 64 cm   
Kleur frame Antraciet 
Kleur bekleding Zwart / grijs of zwart / blauw
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