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SYSTEMOWY FOTELIK 
REHABILITACYJNY
PSZCZÓŁKA  
(BEE-seating system

Dofinansowanie:  
P.132.01 NFZ – kod refundacji NFZ 

PCPR/MOPS 

BEE – całkowicie regulowany, modularny system, 
specjalnie zaprojektowany dla najmłodszych dzieci 
w wieku od 4 miesięcy do 5 lat. Wyposażony 
w wielopozycyjny zagłówek Multigrip; regul
kątem stolik do zabawy, regulowane na wysokość 
podpory piersiowe; podpory ramion; sandały. Szeroki 
zakres regulacji umożliwia korekcję wielu wad postawy, 
zabezpiecza przed przykurczem mięśni i ścięgien. Dzięki 
zastosowaniu poliuretanowych element
bardzo łatwo utrzymać w czystości. 

Krzesełko Bee pomoże dziecku w prawidłowym rozwoju, 
zabawie oraz poznawaniu otoczenia. Małe dzieci 
rozkwitają w środowisku, gdzie mogą uczestniczyć 
w codziennych zajęciach lub obserwować otoczenie.
Możliwość zamówienia krzesełka na drewnianej ramie 
wysokiej (zdjęcie fotelika po lewej stronie) lub niskiej 
(zdjęcie fotelika po prawej stronie) oraz na bazie
regulowanej za pomocą sprężyn gazowych
 

Bee na ramie drewnianej 
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FOTELIK  
REHABILITACYJNY  

seating system) 

 dla dzieci 

całkowicie regulowany, modularny system, 
specjalnie zaprojektowany dla najmłodszych dzieci  
w wieku od 4 miesięcy do 5 lat. Wyposażony  
w wielopozycyjny zagłówek Multigrip; regulowany pod 
kątem stolik do zabawy, regulowane na wysokość 
podpory piersiowe; podpory ramion; sandały. Szeroki 
zakres regulacji umożliwia korekcję wielu wad postawy, 
zabezpiecza przed przykurczem mięśni i ścięgien. Dzięki 
zastosowaniu poliuretanowych elementów urządzenie 

Krzesełko Bee pomoże dziecku w prawidłowym rozwoju, 
zabawie oraz poznawaniu otoczenia. Małe dzieci 
rozkwitają w środowisku, gdzie mogą uczestniczyć  
w codziennych zajęciach lub obserwować otoczenie. 
Możliwość zamówienia krzesełka na drewnianej ramie 
wysokiej (zdjęcie fotelika po lewej stronie) lub niskiej 

oraz na bazie „Y” 
ej za pomocą sprężyn gazowych 

Bee na ramie Y

 

przedział wiekowy 

maksymalna waga 
użytkownika 

kąt nachylenia oparcia 

wysokość oparcia  
( od siedziska do górnej 
krawędzi oparcia ) 

szerokość klatki piersiowej 

szerokość bioder 

wysokość siedziska  
( od podłogi) 

głębokość siedziska 

Szerokość siedziska 

głębokość siedziska w 
siadzie płaskim 

długość podnóżka 

regulacja kąta siedziska 
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Bee na ramie Y 

rama 
drewniana 

rama  
Y 

4 miesiące 
– 5 lat 

4 miesiące 
– 4,5 roku 

25 kg - 

10°-15° - 

27-36 cm 27-42 cm 

15-27 cm 16-24 cm 

13-25 cm  

40 cm 
28,5-72,5 

cm 

- 11-35 cm 

11-35 cm 15-22 cm 

- 37-56 cm 

9,5-34,5 
cm 

- 

- +5° do -25° 


