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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot Euroflex-runko

Leveys 58 cm

Pituus 60 cm

Paino 31 kg

Renkaat 100 mm

Maksimikuormitus 80 kg

TYÖTUOLI LAPSILLE | EUROFLEX ABC SITRITE

Euroflex ABC SitRite on liikuntavammaisille lapsille suunnitel-

tu työtuoli. Tuoli soveltuu erityisesti koulukäyttöön, mutta se 

sopii loistavasti myös ruokailuun ja leikkimiseen.

Vakaata tuolia on helppo liikutella
Euroflex-runko koostuu kahdesta osasta, joten tuoli pysyy 

vakaana jopa epätasaisilla pinnoilla. Lukittavissa renkaissa 

on erittäin matala kitka ja jalat ovat etäällä toisistaan, minkä 

ansiosta tuolia on helppo liikutella potkaisemalla tuolissa is-

tuessa.

Rungossa on jarrulliset takarenkaat, jotka voidaan tarvittaessa 

vaihtaa eteen. Tuolin voi tilata myös neljällä jarrullisella ren-

kaalla.

Varusteet
Vakiovarusteena Euroflex-rungosta löytyvät

• jarru

• istuinkorkeuden säätö kaasujousella

• istuinkulman säätö mekaanisesti.

Lisäksi Euroflex-tuoliin on saatavana runsas valikoima lisäva-

rusteita joka tarpeeseen.

ABC SitRite -istuin
Lapsille tarkoitetussa ABC SitRite -istuimessa on mukavuuden 

ja ergonomian ohella huomioitu hyvä paineenjakautuminen.  

Hyvin tuettu istuma-asento mahdollistaa lapselle paremman 

tasapainon, päänhallinnan sekä käsien käytön eri tilanteissa.  

Istuinosa
• kahden vaahtomuovin yhdistelmä

• istuinkuoppa

• anatomisesti muotoiltu reiden tuki

• sivutuki reisille ja lantiolle

• tilaa ulkonevalle ristiluulle ja häntäluulle

• istuin jakaa paineen tasaisesti

Selkänoja
• kourumainen muoto tukee sivuilta

• tukee alaselkää ja lantiota sekä takaa että sivuilta

• tilaa ristiluulle

• ylöskapeneva muoto tukee yläselkää ja mahdollistaa käsien 

vapaan liikkuvuuden

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, kaasujousella
46–65 + 5 cm

51–71 + 2 cm

Istuinkorkeus, sähkötoiminen
43–61 + 2 cm

51–76 + 3 cm

Selkänojan korkeus, säädettävä 37–54 cm 

Käsinojat 30 x 6 cm 

Käsinojien korkeudensäätö 0–26 cm 


