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Mere info på næste side

Baffin Trio 
Unik 3-i-1 Multifunktions stol

Vælg mellem farver:  
Rød, Blå og Grå

2 STØRRELSER

90 kg 

kg

27- 45 cm

36- 64 cm

61- 74 cm
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Tekniske specifikationer

Størrelse I Størrelse II

Brugerhøjde 135 - 170 cm 160 - 190 cm

Ryg højde 61 cm 74 cm

Sædedybde 36 - 50 cm 50 - 64 cm

Sædebredde 27 - 40 cm 34 - 45 cm

Højde (gulv til sæde) 62 cm 62 cm

Rygstøttes vinkel 80º - 115° 80º - 115°

Lodret position 0 - 85° 0 - 85°

Max. bruger vægt 90 kg 90 kg

Baffin Trio – Multifunktions stol (3-i-1)

Baffin Trio er en unik 3-i-1 multifunktions stol der giver 
perfekt og individuel støtte til brugeren. Dens unikke og 
patenterede ”rygsøjlesystem” kan tilpasses til brugerne og 
giver herved korrekt støtte til både lænd og ryg. 

Via fjernbetjeningen kan den automatisk transformere 
brugeren fra en siddende til liggende eller stående posi-
tion! Herved behøver hverken pårørende eller terapeuter 
ikke at løfte brugeren op af stolen for at komme i en 
stående position. 

Brugeren får samtidig mulighed for at deltage i daglige 
aktiviteter, undervisning, terapi og leg. Multifunktions-
stolen  er  udviklet  til  unge/voksne  med moderat til svært 
handicap, og understøtter deres kropsholdning således 
fokus kan rettes mod en aktivitet, indlæring eller social 
interaktion i øjenhøjde. Brugeren får således mulighed for 
at deltage i daglige aktiviteter, undervisning, terapi og leg. 

Perfekt til brug hjemme, i instituition og på skolen!

Det patenterede ”rygsøjle-
system” giver anatomisk og 
korrekt støtte af lænd og ryg. 

Kom i stående stilling fra 
siddende og liggende position. 

Systemet med de aftagelige 
underarms-stopper, 
hoftestøtter og armstøtter gør 
det let at placere brugeren i 
ståsystemet. 

Justerbare håndtag Intuitiv og brugervenlig 
fjernbetjening. 

Hovedstøtten reguleres efter 
formen og positionen af 
hovedet. 


