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Tarta Kid

Tarta Kid arbeidsstol

Tarta Kid er utviklet for å kunne brukes i
forskjellige situasjoner i løpet av dagen. Alt fra
arbeidsstol til trillevogn, fra sofaen hjemme til
restaurantbordet. Tarta Kid passer for barn fra
3 måneder til 3-4 årsalderen.

Tarta Kid sine enkle
justeringsmuligheter gjør at alle
kan endre produktets egenskaper
umiddelbart.

Tarta Kid er laget av formbar aluminium,
ideell for å kunne tillate barnets vekst i setet
over tid. Materialet gjør det enkelt å
umiddelbart justere bredden på Tarta Kid for
absolutt alle, uten verktøy.

En voksen person kan pålegge press
og bøye sidestøttene utover til
ønsket bredde.

Ryggen tillater noe fleksjon, men kan
også vinkles i forskjellige faste stillinger.
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Stolen kan også høydejusteres, tiltes, medfølgende bord
kan tas av og på, og fotbrettet kan høydereguleres, fortsatt
uten bruk av verktøy.
Stolen er utstyrt med hjul, noe som gjør den enklere å
flytte den rundt. Og skulle setedelen benyttes i noen av
tilbehørs-basene, så kan stolen slås sammen for praktisk
oppbevaring.

Sammenleggbar funksjon

Vi er overbevist om at det estetiske og tekniske aspektet er
like viktige. Tarta Kid sin design har blitt grundig
gjennomgått for å kunne samtidig være både essensiell og
estetisk behagelig.
Skumputene og mikrofibertrekket gir i tillegg polstringen en
unik følelse av mykhet og komfort for barnet.

Høydejustering

Trekket er i tillegg av ekologisk mikrofiber og kan vaskes i
maskin på 40°.
Trekket er slitesterkt og tåler mange vask.
Teknisk data
Artikkelnummer:

TKAS

HMS nummer:

253359

Setedybde:

18 til 28 cm

Setebredde:

17 til 25 cm

Rygghøyde:

22 til 29 cm

Bolbredde:

13 til 23 cm

Setehøyde:

42 til 67 cm

Ryggvinkel:

-5° +30°

Setetilt:

8° til 22°

Høyderegulerbar fotstøtte

Avtakbart bord

Tilbehør
Hodestøtter:
Standard

Kort

Sidestøtte
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Fiksering/posisjonering:

Hoftebelte

Brystbelte

Brystsele

Bendeler

Spisestolbase
Leveres med høydejusterbar fotstøtte og en vinklet innfestningsplate
på 8°. Setehøyden er fast på 55 cm for å kunne passe inntil de fleste
spisebord. Komfortabel støttepute med mikrokuler omslutter
setedelen og tillater utallige tilpasningsmuligheter. Med forsiktig trykk
kan man konstruere midlertidige posisjoner for stabilisering og
avslapning av barnets armer.
Bordbase
Hendig og lett base for montering på bordplate. Innfestningen er enkel,
men samtidig sikker, og sikrer at barnet kommer i lik høyde som de andre
rundt bordet. Sammenleggbar og kompakt for transportering.
Gulvbase
Praktisk base for posisjonering av barnet på gulvnivå.
Lett og ta med seg i transport. Komfortabel støttepute med mikrokuler
omslutter setedelen og tillater utallige tilpasningsmuligheter.
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