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2 Alltid redo.

Jag är din stol för daglig användning.
Jag främjar aktivt sittande och stödjer  
därmed din utveckling. Det fina är oavsett din 
storlek, kommer jag att växa med dig!  
Du kan enkelt justera min sits och fotplatta 
upp och ner eller framåt och bakåt så att du 
kan sitt bekvämt vid bordet med din familj  
eller en vän.  Jag har tillverkats med kärlek 
för detaljer och i trä för att perfekt passa in 
med andra möbler i ditt hem! Med mina 
många tillbehör kan jag lätt anpassas  
individuellt efter dina önskemål.

Smilla

(-)3°–17.5°

GMFCS
Levels I-III

max. 60

kg

(-)5°–15°

16–40 cm

17–40 cm



Du bestämmer hur jag ska se ut. 
Kombinera min ram i naturlig 
bok eller vit bets med ett stort 
urval av färger på klädsel!



4 Smilla

Snabbjustering av höjd
via aluminiumprofilerna 

integrerade i ramen.

Snabbjustering av vinkel
via rem under sitsen

Bas
med rullhjul framtill.

Fotplatta
kan justeras i höjd, djup och 

vinkel.

Avtagbar klädsel
tillverkad i material som andas.

Lårstöd
ger extra stöd i positionering.

Ryggstöd 
kan justeras i höjd och vinkel.

Ram i trä
med integrerade aluminiumprofiler.

Armstöd
kan justeras i höjd.

Sits
kan justeras i höjd, djup och vinkel.

Bord
erbjuder stor plats för aktivitet.

Bålstöd
stöder ett stabilt upprätt sittande.

Huvudstöd
stöder huvudkontroll.



Teknisk data Stl 0 Förskolemodell Stl 0 Stl 1 Förskolemodell Stl 1 Stl 2

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

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

Max sitthöjd 45 cm 65 cm 45 cm 65 cm 65 cm

Rygghöjd 25 cm 25 cm 29 cm 29 cm 34 cm

Ryggvinkel (-) 3° - 17.5°

Sitsvinkel (-)5°, 0°, 7.5°, 15°

Fotvinkel (-)5°, 0°, 7.5°, 15°

Fotstöd höjd min. 13 cm* / 18 cm**/ 21 cm***

Fotstöd höjd min.  
(med snabbjustering av vinkel) 8 cm* / 13 cm**/ 16 cm***

Max belastning 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 60 kg

Vikt 9.2 kg 9.7 kg 9.6 kg 10.2 kg 12 kg

Med ett 
stort utbud 

av  
tillbehör!

Justerbar underbenslängd max = vald/önskad sitthöjd - fotstöd höjd min *Standard, ** 50mm länkhjul, *** 75 mm länkhjul

Du finner mera information om tillbehör i Orderguiden  
på vår hemsida.
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