
Height Right Chair säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39  Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

HEIGHT RIGHT CHAIR

Hög barnstol med 
positioneringsdynor
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Från liten till stor, 6 mån och uppåt.
Height Right Chair (HRC) är en hög mat- och arbetsstol som växer 
i takt med ditt barns utveckling och ålder.

VIKTIGA PUNKTER:
• 3-punkts bälte
• Justerbar sittplatta i höjd
• Justerbar sittplatta i djup
• Justerbart fotstöd i höjd
• Justerbart fotstöd i djup
• Många olika tillbehör såsom: sittdyna, ryggdyna, fixerings-
remmar för fötter (fotsandaler), bord och säkerhetsbåge

Dyna med abduktion 
Sittdynan TippTopp är speciellt designad för att passa ihop
 med ryggstödet på Height Right Chair stolen. Perfekt till små 
barn, från ca 6 månaders ålder. 
Abduktionsförhöjningen förhindrar barnet att glida framåt. 
TippToppdynan hjälper också barnet att sitta med benen delade  
och ger en bra och stabil sittställning.

Ryggdyna ger bra bålstabilitet
Ryggdynan fixeras och monteras på Height Right Chairs ryggstöd, 
ventilutskottet trycks genom ryggstödets centrerade hål.

Bordet och säkerhetsbågen kan snabbt sättas fast och lika snabbt 
monteras bort. Lossa på låsspärren på var sida och dra ut bordet.

Fotsandalerna, som fixerar fötterna på fotstödsplattan, monteras 
med hjälp av kardborreband eller skruvas fast i fotplattan för att 
sitta fast ordentligt.

Height Right Chair

cm cm cm

Sittplatta Bredd 42 Djup 23,5

Sittplatta, höjd från golv 42 - 61

Fotstödsplatta Bredd 42 Djup 29

Fotstödsplatta, höjd från golv 10 - 38

Bord Bredd 42 Djup 20

Bordets höjd från golv 66

Totalmått Bredd 43 Djup 53 Höjd 84

Teknisk information
Trepunktsbälte ger en trygg och 
säker sittposition


