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Nadat de SPIDER begin 2011 geïntroduceerd werd is de Mercado REAL SPIDER 
in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een zeer populaire stoel. Hierbij valt op 
dat vooral de jongste gebruikers en ouders/verzorgers het uiterlijk van de stoel 
vriendelijk vinden. In overleg met verschil-lende ergotherapeuten en adviseurs zijn 
er in de afgelopen maanden verschillende modificaties aan het prototype gedaan 
met als gevolg deze REAL SPIDER. Door bij het uiteindelijke ontwerp te luisteren 
naar meningen vanuit verschillende oogpunten is voor zowel de gebruikers,
ouders/verzorgers, ergotherapeuten als adviseurs een fijne stoel ontstaan. 

De stoel voor 
onze jongste gebruikers

De Mercado Real Spider
Een van de belangrijkste kenmerken is de lage 
zithoogte die haalbaar is. Door deze lage zithoogte 
en maximale trippelruimte in combinatie met 
de lichtlopende wielen kan men trippelen zowel 
in de thuissituatie als in het klaslokaal. Door de 
lichtlopende wielen kan het kind zich zelfstandig 
in de juiste houding aan een (school)tafel rijden 
zodat de leraar of ouders/verzorgers de stoel niet 
meer aan hoeven te schuiven. De rem is bedienbaar 
met de hand of de voet. Dit betekent dat de stoel 

veilig op de plaats blijft staan waar u dat wilt, maar 
hij kan ook gemakkelijk worden verplaatst indien 
nodig. De remhendel heeft zowel een breedte- als 
een slagverstelling. Deze op het oog kleine extra’s 
zullen de zelfstandigheid van het kind aanzienlijk 
vergroten. 

Modulair systeem
Ook de Mercado REAL SPIDER heeft ondanks de 
geringe zithoogte (mogelijk vanaf 17 cm) het 
modulaire systeem waar Mercado Medic om 



bekend staat. Kortom, veel opties en accessoires 
zijn ook mogelijk op de Mercado REAL SPIDER. 
Door het modulaire systeem kan de REAL SPIDER 
simpel aangepast worden naar de groei- of situa-
tieveranderingen van het kind. 

ErgoMedic PLUS systeem
– uniek ergonomisch design
Voor een verbetering van de zithouding en het 
comfort heeft Mercado Medic in samenwerking 
met Bengt Engstrom het ERGOMEDIC PLUS-systeem 
ontwikkeld. Het is geschikt voor kinderen met 
positioneringsmoeilijkheden. Het systeem bestaat 
uit vier onderdelen: zitting, rugleuning, armsteunen 

en hoofd/neksteun. De onderdelen hebben de juiste 
vorm en zachtheid om optimale stabiliteit, onder-
steuning en comfort te waarborgen. Ook hebben 
we zittingen van andere materialen zoals hout en 
traagschuim. En daarnaast de keuze voor bijv. dun 
bepolsterd (slim) of ERGOMEDIC. 

Hoge kwaliteit
Voor meer informatie over de verschillende zit-
systemen, opties en accessoires, zie onze folders:

• Mercado Medic zitsysteem
• Mercado Medic alle opties en accessoires

DE MERCADO REAL SPIDER 
is een modern en duurzaam 
ontwerp. De stoel is vervaardigd 
in onze eigen fabriek in Zweden.
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electrisch hoog /laag

gasveer hoog /laag

manueel hoog /laag


