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Tuotetiedot Miniflex-runko

Leveys 57 cm

Pituus 72 cm

Paino 60 kg

Maksimikuormitus 140 kg

Kääntösäde 120 cm

Maksiminopeus 4 km/h

Maks. ajomatka yhdellä 

latauksella
noin 15 km

Esteen ylitys 3 cm

Akku 12V/18Ah

Miniflex on sisäkäyttöön tarkoitettu kompaktin kokoinen 

sähköpyörätuoli, johon voi valita erilaisen istuimen käyttä-

jän tarpeiden mukaan; se soveltuu esimerkiksi erinomaisesti 

työkäyttöön. Tuolin monipuoliset varusteet ja säädöt takaavat 

yksilöllisen toimivuuden.

Pieni runko, vakaa kulku
Markkinoiden pienin runko vie saman verran tilaa kuin taval-

linen työtuoli. Monipuolisten ja helppojen säätöominaisuuk-

sien sekä pienen koon ansiosta tuolilla pääsee lähelle pöytää 

tai työpistettä.

Etuvetoisen Miniflexin isot etupyörät ylittävät esteet vaivat-

tomasti. Kaikki pyörät pysyvät maata vasten jokaisessa tilan-

teessa ja ylityksessä, minkä ansiosta ajaminen on tasaista, 

mukavaa ja turvallista.

Monipuoliset säätö- ja varustelumahdollisuudet
Miniflex on saatavilla neljällä eri istuinvaihtoehdolla, jotka 

kaikki koostuvat ainutlaatuisesta kahden vaahtomuovin yh-

distelmästä, joka tarjoaa erityistä tukea ja istuinmukavuutta:

• työtuoli Forma

• mukava Comfort

• tukeva SitRite

• ABC SitRite lapsille.

Kaikkien mallien vakiovarusteena on sähköinen korkeuden-

säätö. Istuinkulman- ja selkäosan säädöt ovat manuaalisia. 

Käsinojat ovat korkeus- ja leveyssäädettävät. Ohjausyksikkö 

on sivulle kääntyvällä varrella.

Lisävarusteena tuoliin on saatavissa muun muassa 

pää-, vartalo-, lantio- ja jalkatuet sekä erilaisia 

vöitä. Istuinkulman säätö sekä jalkalaudat on mahdollista saa-

da myös sähköisenä.



COMFORT-ISTUIN

FORMA-ISTUIN

Työtuoli Forma on varustettu normaaleilla, tutuilla työtuolin 

ominaisuuksilla ja se on kehitetty yhdessä ergonomian ja is-

tumisen ammattilaisten kanssa. Yksinkertaisuus, helppokäyt-

töisyys ja kompakti koko ovat nostaneet Forman käyttäjiensä 

suosikiksi.

Ainutlaatuinen, patentoitu istuintyyny muotoutuu käyttäjälle 

sopivaksi ja tukee luonnollista asentoa. Selkänojaan voi lisä-

tä yläosan, joka soveltuu esimerkiksi kumaraselkäisyydestä 

(kyphosis) kärsiville henkilöille.

Tuotetiedot Forma-istuin

Istuimen mitat (L x S)
40 x 40, 40 x 45, 

45 x 45, 50 x 50 cm

Leveydensäätö 

(käsinojien välissä)
38–52 cm

Selkänojan leveys 37 cm

Selkänojan korkeus 23, 46, 48 cm

Selkätuen korkeus, säädettävä 21–58 cm

Istuinsyvyys 40–59 cm

Istuinkorkeus
52–77 + 5 cm 

46–64 + 5 cm

Käsinojat 31 x 8 cm

Käsinojien korkeudensäätö 19–25 cm

Tuotetiedot Comfort-istuin

Istuimen leveys 35, 40, 45, 53 cm

Istuimen korkeus, matala malli 30–45 cm

Istuimen korkeus, korkea malli 40–60 cm

Leveydensäätö (käsinojien 

välissä)
37–56 cm

Selkänojan mitat (L x K)
40 x 51, 45 x 51, 53 x 51, 

40 x 64, 45 x 64 cm

Istuinsyvyys 40–60 cm

Istuinkorkeus
54–79 + 5 cm 

48–51 + 5 cm

Käsinojat 30 x 10 cm

Käsinojien korkeudensäätö 10–39 cm

Ergonomisessa Comfort-istuimessa mukavuus on viety 

askelta pidemmälle. Comfort-istuin sopii erityisesti käyttäjille, 

jotka istuvat paljon ja tarvitsevat siksi enemmän mukavuutta 

ja selkätukea istuma-asentoon.

Comfort-istuimeen saa tarvittaessa kaikki sähköiset toimin-

not: hissi (vakio), selkäosa, istuimen kallistus sekä jalkatuet.

Comfort-istuin on saatavana joko korkealla tai matalalla selkänojalla



ABC SITRITE -ISTUIN

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot ABC SitRite -istuin

Istuimen mitat (L x S)
29 x 32, 32 x 36, 36 x 40, 

40 x 40, 40 x 45 cm

Leveydensäätö (käsinojien välissä) 33–50 cm

Istuinsyvyys 17–46 cm

Istuinkorkeus
53–78 + 5 cm 

47–65 + 5 cm

Selkänojan korkeus, säädettävä 37–54 cm

Käsinojat 31 x 8 cm

Käsinojien korkeudensäätö 0–26 cm
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Lapsille tarkoitetussa ABC SitRite -istuimessa on mukavuu-

den ja ergonomian ohella huomioitu hyvä paineenjakautumi-

nen. Muotoiltu, vakaa istuin tukee lantiota ja reisiä. Istuimen 

selkäosan muotoilu sekä materiaali antavat ihanteellisen tuen 

lapsen selkärangalle ja ryhdille. Hyvin tuettu istuma-asento 

mahdollistaa lapselle paremman tasapainon, päänhallinnan 

sekä käsien käytön eri tilanteissa.

SITRITE-ISTUIN

SitRite-istuimen salaisuus on anatominen muotoilu ja 

erinomainen paineenjakautumisominaisuus. Se sopii erityi-

sesti henkilöille, joiden kehonhallinta on heikentynyt tai jotka 

viettävät pitkiä aikoja istuen. Kourumainen selkäosa tarjoaa 

hyvän sivutuen vartalolle ja istuinosan muotoilu tukee hyvin 

reisiä. Tuolin muotoilun tavoitteena onkin maksimaalinen tuki 

lantiolle sekä minimaalinen paine selkärankaan. 

Tuotetiedot SitRite-istuin

Istuimen mitat (L x S)
40 x 40, 40 x 45, 45 x 45, 

45 x 50, 50 x 50 cm

Leveydensäätö (käsinojien välissä) 38–52 cm

Istuinsyvyys 40–59 cm

Istuinkorkeus
53–78 + 5 cm 

47–65 + 5 cm

Selkänosan mitat (L x K)
37 x 43, 42 x 45, 

47 x 47 cm

Selkänojan korkeus, säädettävä 37–62 cm

Käsituet 31 x 8 cm

Käsitukien korkeudensäätö 19–25 cm


