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Baffin Trio 
Unik 3-i-1 Multifunksjonsstol 

Velg mellom fire farger::  
Rød, Blå og Grå

2 STØRRELSER

90 kg 

kg

27- 45 cm

36- 64 cm

61- 74 cm

Mer info på neste side
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Tekniske spesifikasjoner

Størrelse I Størrelse II

Brukerhøyde     135 - 170 cm 160 - 190 cm

Rygghøyde 61 cm 74 cm

Setedybde 36 - 50 cm 50 - 64 cm

Setebredde 27 - 40 cm 34 - 45 cm

Høyde (gulv til sete) 62 cm 62 cm

Ryggstøttes – vinkel 80º - 115° 80º - 115°

Loddrett posisjon 0 - 85° 0 - 85°

Max. Bruker vekt 90 kg 90 kg

Baffin Trio – Multifunksjonsstol (3-i-1)

Baffin Trio er en unik 3-i-1 multifunksjonsstol som gir 
perfekt tilpasset støtte til brukeren. Dens unike og paten-
terende ”ryggsøylesystem” kan tilpasses til bruker og gir 
korrekt støtte til både lend og rygg. 

Via fjernbetjening kan den automatisk transformere 
bruker fra en sittende, til liggende, eller stående posisjon! 
På denne måten trenger ikke pårørende eller terapeuter å 
løfte bruker opp av stolen for å komme i stående posisjon.

Brukeren får samtidig mulighet til å delta i daglige aktivi-
teter, undervisning, terapi og lek. Multifunksjonsstolen er 
utviklet til unge/voksne med moderat til alvorlig handikap. 
Stolen støtter brukers kroppsholdning slik at fokus kan 
rettes mot en aktivitet, innlæring eller sosial interaksjon i 
øyehøyde. Brukeren kan lett delta på daglige aktiviteter, 
undervisning, terapi og lek.

Perfekt til bruk hjemme, i institusjon og på skolen!

Det patenterte ”ryggsøyle 
systemet” gir anatomisk og 
korrekt støtte av lend og rygg. 

Kom opp i stående stilling fra 
sittende og liggende posisjon. 

Systemet med de avtagbare 
underarmsstropper, 
hoftestøtter og armstøtter gjør 
det lett å plassere brukeren i 
systemet.

Justerbare håndtak Intuitiv og brukervennlig 
fjernbetjening. 

Hodestøtten reguleres etter 
formen og posisjonen av 
hodet.


