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Alltid redo för lite skoj2 Madita Fun

(-)5°–25°

GMFCS
Levels III-V

max. 50

kg

15–42 cm

16–38 cm

25–62 cm

(-)5°–37°

Jag är din allsidiga arbetsstol.  
Eftersom min sitthöjd går att justera upp  
och ner kan jag vara med dig vid  
frukostbordet och när du leker med  
kompisar. Höjden justeras steglöst med  
en gasfjäder, men jag har också andra  
alternativ. Min sittenhet går att vinkla bakåt 
eller framför så du får det stöd eller de  
utmaningar du vill ha. Jag kan anpassas 
efter din kropp och finns det behov av extra 
stöd så har jag det. Visste du att jag finns 
i två modeller med olika ryggar? Där den 
översta ryggdelen kan lyftas av i ett av mina 
utföranden. Detta tränar dina ryggmuskler  
och utmanar din balans. 



Anthracite metallic (Beställningsvara)

Telegrey 4 (Standard)Ramfärger

3  Madita Fun

Med ett enkelt  
handgrepp kan den 
övre ryggdelen lyftas 
av. Detta utmanar och 
ger dig rörelsefrihet.
Abducerad sittenhet 
med stor individuell 
möjlighet att  
positionera finns  
som valmöjlighet.

Huvudstödet 
går att anpassa i höjd, djup 

och vinkel.

Hjul 
finns i olika utformningar 
och storlekar.

Sitsen
 har en steglös reglering av sittdjup.

Fotstöd
för bra positionering av fötterna.

Ram
Kompakt och stabil.

Bord 
för att möjliggöra 

aktiviteter.

Körhandtag 
för att underlätta förflyttning.

Ryggen 
går att få fast eller avtagbar.  
Kan justeras i höjd och vinkel.

Fotpedal 
för höjdjustering med gaskolv.

Bålstöd 
kan behövas 

för mera stabilitet.



Teknisk data Stl 0 Stl 1 Stl 1b Stl 2

Sittdjup 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm

Sittbredd 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm

Rygghöjd med låg rygg 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm

Rygghöjd med hög rygg 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm

Sitthöjd 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm

Sitthöjd med el höjdjustering 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm

Sitthöjd med hydr. höjdjustering 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm

*Underbenslängd 10 - 21 cm 12 - 28 cm 20 - 36 cm 16 - 45 cm

Total bredd 54 cm 54 cm 64 cm 64 cm

Total längd 61 cm 61 cm 75 cm 75 cm

Total längd med kombiunderrede 76 cm 76 cm 86 cm 86 cm

Sitsvinkel (-) 8° - 37° (-) 8° - 37° (-) 8° - 37° (-) 8° - 37°

Ryggvinkel (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25°

Max belastning 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg

Vikt 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

* Underbenslängd uppnås med olika stag.

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