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PAddan poduktblad 2014

Hörnstol Paddan
med bordet Grodan

Paddan
Hörnstol

Snygg och praktisk hörnstol så att alla barn ska
kunna sitta med och vara del i lek och aktivitet
på golvet. Sittplattan är bred och stabil för att stå
stadigt på golvet. Sitt- och ryggdelarna är mjukt
polstrade för att ge barnet ett bekvämt stöd.

Ryggkilen placeras i hörnet för att ge stöd åt
ryggraden och uppmuntra till uppresning av bål
och rygg.

Bordet Grodan

Fristående arbetsbordet Grodan kan sättas fast med
kardborreband ihop med med hörnstolen. Grodan
är utskuren fram så att bordsskivan kan placeras
nära barnet. Understödsytan ger barnets underarmar ett stabilt stöd som hjälper barnet att
kunna hålla huvud och kropp upprest. Såväl hörnstol som bord kan desinfekteras vid behov.

Hörnstol paddan med tillbehöret ryggkil.

Den övre ryggdelen kan ställas in i höjd med hjälp
av skruvarna på baksidan av ryggstödet.
Bältena sitter fast med kardborreband och kan lätt
placeras där stödet behövs som mest. Höftbälte
sätts fast runt barnets höft med fixlockslås.
Abduktionsklossen skruvas fast i sittplattan.
Placeringen anpassas efter barnets sittdjup. Under
dragkedjan på ovansidan av klossen hittar man
skruven för justering. Tyget är slitstarkt, tål både
lek och spill och kan enkelt torkas av med en fuktig
trasa.

Produkterna kan förekomma i olika färger.

Fakta Hörnstol Paddan
Modell

Padda storlek 1

Padda storlek 2

Padda storlek 3

Artikelnummer

JNR41

JNR42

JNR44

Max användarvikt

25 kg

35 kg

50 kg

Sittplattans storlek (mm)

490-500

520 – 540

600 – 630

Ryggstödshöjd (mm)

315 – 425

440 – 620

500 – 680

Sittdjup (mm)

160 – 260

180 – 280

260 – 360

Fakta Lekbord Grodan
Modell

Grodan storlek Mini

Grodan storlek 1

Grodan storlek 2

Artikelnummer

JNR 64

JNR 65

JNR 66

Vinkling av bordskiva

+40 till -40

Basytan (mm)

600 x 380

600 x 380

700 x 420

Bordshöjd (mm)

190 – 280

245 – 345

245 – 400

Bordsytan (mm)

620 – 520

620 – 520

700 – 520
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