
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

NAVIGATOR

Sammenleggbart sete
15-36 kg

5-punkts belte
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ECE klasse II-lll
15 - 36 kg



2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Thomashilfen NAVIGATOR
” Familier som reiser mye ønsker å være fleksible og uavhengige. Ofte oppleves en rehab bilstol som 
  for stor og uhåndterlig, spesielt når man er på reisefot. Med den unike Navigator som et sekundært  
  bilsete legger man til rette for aktive familier i en travel hverdag. Navigator kan slås sammen og bæres
  med hvor hen du måtte ønske.

  Barnet sitter dermed sikkert, ikke bare i bilen, men også alle andre steder der miljøet ikke passer dem.”

Smart sammenleggbar funksjon oppfyller 
foreldres ønsker for oppbevaring og enkel 
håndtering når man er på farten.

KOPPHOLDER
Stor koppholder (kan 
monteres både til høyre og 
venstre) for å oppbevare 
drikke, snacks og leker lett 
tilgjengelig.

POLSTRING
Komfortabel pustende 
polstring som kan tas av 
og vaskes på 400 C.

ABDUKSJONSKLOSS
Myk abduksjonskloss, 
justerbar i to posisjoner 
som motvirker bena fra å 
legge seg i kryss. 

FESTESTROPPER
Integrerte festestropper 
når setet skal benyttes 
utenom i bil. 

BÆREHÅNDTAK
Med setet slått sammen 
kan det enkelt og komfor-
tabelt bæres rundt i det 
integrerte bærehåndtaket.

LATERALE SIDESTØTTER
Ekstra store laterale sidestøtter 
gir optimal støtte også for smalere 
barn. 

5-PUNKTS BELTE
Sikker fiksering med et 5-punkts 
posisjoneringsbelte. Det praktiske 
beltesystemet forhindrer at 
beltene vrir seg.

HODESTØTTE
7-trinns høydejustering. 
Rask og enkel å justere.



Eksempler på bruk i hverdagen

Kan brukes som sete nr. 2 når sete 
nr. 1 er for stort for bilen, eller sitter 

fastmontert i en annen bil. 

Kan også brukes på kollektivreiser 
på for eksempel buss og tog. 

Kan brukes som et vanlig sete på en 
parkbenk eller liknende.

Tilbehør Navigator

Integrert 5-punkts
posisjoneringsbelte, med
praktiske beltefester som

motvirker tvinning.

Myk abduksjonskloss,
justerbar i to posisjoner

motvirker bena fra å legge
seg i kryss.

Ekstra store laterale
sidestøtter gir optimal

støtte også for smalere barn.

Integrerte festestropper når
setet skal benyttes utenom i

bil.

Tilgjengelig i 5 forskjellige farger

GRÅ RØD BLÅ GRØNN ROSA

Myk, pustende polstring gir behagelig komfort og avlastning uten ekstra perspirering. 
Trekkene er avtakbare og kan vaskes i maskin på 400 C.
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I den praktiske transportvesken 
bæres bilsetet komfortabelt over
skulderen, og forhindrer at støv 
og smuss legger seg på setet.

Standard konfigurasjon:
Sete og rygg med 7-trinns høydejusterbar hodestøtte, komplett 
sammenleggingsmekanisme, setepute med abduksjonskloss 
(justerbar), ryggpute med sidepolstring, hodestøtte, ekstra 
hodestøtteputer (venstre/høyre), 5-punkts posisjonerings-
belte, beltefester, koppholder (venstre eller høyre), universale 
festestropper, avtakbart trekk (tåler maskinvask på 40°C).

Teknisk data NavigatorTeknisk data Navigator

Setedybde 32 cm
Setebredde, foran 26 cm
Setebredde, bak 26 cm
Rygghøyde (sete) 61-71 cm
Skulderhøyde (belteføring) 37-47 cm
Sammenslåtte mål (BxHxD) 40x43x31 cm
Oppslåtte mål (BxHxD) 68x45x37 cm
Egenvekt Ca. 5 kg
Maks brukervekt 15-36 kg


