Avantgarde Teen 2T och VR
Smidig, trygg och stabil

Avantgarde Teen stolarna ger barnen de bästa förutsättningar att förbli just det de är, små
och smidiga! Den minsta medlemmen i Avantgardefamiljen finns från sittbredd 22 och allt
eftersom barnet växer är det enkelt att låta chassit följa med i djup tack vare dess ”växafunktion”. Detta, förutom enkla justeringsmöjligheter gällande sittvinkel, balansering och
sitthöjd gör att Avantgarde Teen kan användas av en och samma brukare under lång tid och
i olika situationer.
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Avantgarde Teen 2T och VR
Aktivstolen som växer med barnet
Mervärden

•
•
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Teknisk information

Teen 2T

Teen 2 VR

24 - 40 cm

30 - 40 cm

Sittbredd

22 - 36 cm

Rygghöjd

17,5 - 40 cm

17,5 - 40 cm

35 - 51 cm

35 - 48 cm

90 kg

90 kg

Sittdjup

Sitthöjd fram
Sitthöjd bak

Underbenslängd
Maxbrukarvikt
Vikt

42 - 51 cm
16 - 47 cm

• Vinklingsbar fotplatta för kort UL

26 - 36 cm

42 - 51cm

16 - 47 cm

• Delade fotplattor kort UL

från ca 10,7 kg från ca 11,2 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.
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Bred framram som underlättar abducerat
sittande
Kryssram av aluminium, smidig att frakta i bil
Justerbart sittdjup och tre olika ramlängder
gör att stolen kan växa i takt med barnet
Hel eller delad fotplatta för kort UL gör det
möjligt att individanpassa fotplattorna utifrån
sittandet
Cambervinkel upp till 8°
Inställbar sitsvinkel upp till 15°
Enhandsdrift och vårdarbroms som tillval
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