
 

Mobilex Sp. z o.o.  ul. Duńska 3/5, 91

FOTELIKI REHABILITACYJNE DLA DZIECI
 

 

 

JUNIOR SEAT  

FOTELIK  REHABILITACYJNY
 
Dofinansowanie:  
P.132.01 NFZ – kod refundacji NFZ 

PCPR/MOPS 

JUNIOR SEAT® – jest to system do kompleksowej rehabilitacji dzieci, w wieku 18 miesięcy 
jest w wielopozycyjny zagłówek Multi-Grip®; regulowany pod kątem stół do zajęć indywidualnych; siedzisko i oparcie, 
które w sposób równomierny rozkładają naciski punktowe dzięki zastosowaniu innowacyjnej, kilkuwarstwowej, 
terapeutycznej wkładce tapicerskiej o różnych strefach sprężystości, która pod wpływem temperatury ciała 
dostosowuje się do jego krzywizn, zapewniając stabilną i komfortową pozycję
przodowi -tilt-in-space- stymuluje to kontrolę głowy i funkcje rąk. Dzięki wielu regulacjom możliwa jest korekcja wad 
postawy, zabezpieczenie przed przykurczem mięśni i ścięgien. JUNIOR SEAT® jest siedziskiem, w kt
czteropunktowy pas korekcyjno-stabilizujący bioder

 

Junior Seat na Bazie „Y” 
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REHABILITACYJNY DLA DZIECI 

 dla dzieci 

jest to system do kompleksowej rehabilitacji dzieci, w wieku 18 miesięcy 
Grip®; regulowany pod kątem stół do zajęć indywidualnych; siedzisko i oparcie, 

kładają naciski punktowe dzięki zastosowaniu innowacyjnej, kilkuwarstwowej, 
terapeutycznej wkładce tapicerskiej o różnych strefach sprężystości, która pod wpływem temperatury ciała 
dostosowuje się do jego krzywizn, zapewniając stabilną i komfortową pozycję siedzącą; możliwość nachylenia fotela ku 

stymuluje to kontrolę głowy i funkcje rąk. Dzięki wielu regulacjom możliwa jest korekcja wad 
postawy, zabezpieczenie przed przykurczem mięśni i ścięgien. JUNIOR SEAT® jest siedziskiem, w kt

stabilizujący bioder. Junior Seat występuje w trzech rozmiarach.

Junior Seat na Bazie „

880, info@mobilex.pl 

DLA DZIECI  

jest to system do kompleksowej rehabilitacji dzieci, w wieku 18 miesięcy -12 lat. Wyposażony 
Grip®; regulowany pod kątem stół do zajęć indywidualnych; siedzisko i oparcie, 

kładają naciski punktowe dzięki zastosowaniu innowacyjnej, kilkuwarstwowej, 
terapeutycznej wkładce tapicerskiej o różnych strefach sprężystości, która pod wpływem temperatury ciała 

siedzącą; możliwość nachylenia fotela ku 
stymuluje to kontrolę głowy i funkcje rąk. Dzięki wielu regulacjom możliwa jest korekcja wad 

postawy, zabezpieczenie przed przykurczem mięśni i ścięgien. JUNIOR SEAT® jest siedziskiem, w którym zastosowano 
Junior Seat występuje w trzech rozmiarach. 

Junior Seat na Bazie „X” 
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PARAMETRY TECHNICZNE JUNIOR SEAT 

 

rozmiar 1 2 3 

przedział wiekowy (w przybliżeniu) 1,5-5 lat 3-8 lat 5-12 lat 

maksymalna waga 50 kg 50 kg 50 kg 

kąt oparcia (odchylenie/pochylenie) 15°-15° 15°-15° 15°-15° 

wysokość oparcia (od siedziska min/max) 31-41 cm 33-43 cm 36-46 cm 

wysokość oparcia (z elementem przedłużającym) 31-48,5 cm 33-50,5 cm 36-53,5 cm 

baza Y 65-78 cm 65-78 cm 65-78 cm 

baza X 61-62 cm 61-62 cm 61-62 cm 

szerokość oparcia (min/max) 18,5-28 cm 18,5-28 cm 18,5-28 cm 

szerokość siedziska (min/max) 17-33 cm 17-33 cm 17-33 cm 

wysokość siedziska od podłoża baza Y (min/max) 30,5-76 cm 30,5-76 cm 30,5-76 cm 

wysokość siedziska od podłoża baza X (min/max) 34-50 cm 34-50 cm 34-50 cm 

głębokość siedziska 21-30,5 cm 21-30,5 cm 21-30,5 cm 

długość podnóżków 19,5-27 cm 25-36,5 cm 25-40,5 cm 

kąt pochylenia siedziska baza Y (odchylenie/pochylenie) 30°-10° 30°-10° 30°-10° 

kąt pochylenia siedziska baza X (odchylenie/pochylenie) 30°-10° 30°-10° 30°-10° 

 


