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TIMO - Fotelik Stabilizujący Dla Dzieci
Cena :
Chwilowy brak ceny
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Nr katalogowy : timo
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

TIMO - Fotelik Stabilizujący Dla Dzieci

Timo: krzesło terapeutyczne do użytkowania w domu, w przedszkolu lub w szkole. Istnieje możliwość dopasowania krzesła do każdej sytuacji według indywidualnych potrzeb dziecka.
Timo posiada większe możliwości ustawiania. Przy pomocy tylko dwóch rozmiarów można zaopatrzyć wszystkie grupy wiekowe dziecka. Bezstopniowe regulacje i duży wybór dodatków ułatwiają obsługę w codziennym życiu.
Pozycja siedziska Timo może być pochylana, jak również ustawiona do pozycji aktywnej. Pochylenie oparcia jest powiększone o -5° do +20°. Timo wyposażony jest w stabilne peloty
klatki piersiowej z możliwością ustawiania ich wysokości i szerokości. Peloty ud jak i zagłówek ustawiane są we wszystkich zakresach.
Praktyczna jest również sama podstawa wykonana w formie litery H. Nie tylko sam jej wygląd jest bardzo nowoczesny i funkcjonalny, ale także ułatwia ona bezpośredni kontakt z
dzieckiem.
Timo – to integracja i uczestnictwo w codziennym życiu.
Timo w szczegółach:
●

Rozmiar 1: dla dzieci od 2 do 8 lat, również jako podstawa niska dla stolików przedszkolnych rozmiar 2: dla dzieci od 6 lat, młodzieży i dorosłych

●

Podstawa: pokrywana proszkowo rura stalowa i siedzisko z buczyny, okładzina

●

Podstawa jezdna, 4 podwójne rolki kierujące z hamulcem, do wyboru rolki 75 mm lub 125 mm

●

Indywidualne ustawianie szerokości i głębokości siedziska, wysokości oparcia i rączek

●

Pochylenie powierzchni siedziska do przodu do -20°

●

Opcja stabilne peloty klatki piersiowej z regulacją wysokości i szerokości peloty ud i kolana
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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