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DE REAL AANGEPASTE
KINDERSTOEL

EEN STOEL MET MODULAIR SYSTEEM
EN ENORME MOGELIJKHEDEN
Veel kinderen met een functiebeperking kunnen comfortabel zitten aan een tafel
zonder uitgebreide ondersteuning, maar ze hebben dan wel een stoel met speciale
functies nodig. Het moet mogelijk zijn om de stoel gemakkelijk te kantelen, terwijl er
op hetzelfde moment een stabiele ondersteuning is van de rug en voeten. REAL EL
9000/9100 PLUS voor kinderen, is de modulaire stoel waar de behoefte van het
kind het ontwerp bepaalt.
REAL 9000 PLUS voor kinderen
– gemakkelijk aan te passen

The real 9000/9100 el plus heeft een plusframe. Hierdoor kunnen kinderen met een
functiebeperking actief zitten aan een bureau of
tafel. De hoogte van de zitting kan gemakkelijk
worden gecorrigeerd voor diverse tafelhoogten,
en 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 stoel moet ook
eenvoudig aan te passen zijn voor de gebruiker, dat
is waarom Mercado Medic een modulair systeem
gebruikt. De Mercado Real stoelen kunnen tussentijds simpel aangepast worden naar de groei van
het kind.

Hoge kwaliteit

The real 9000 plus kind is een modern, flexibel en
duurzaam ontwerp. Hij is vervaardigd in onze eigen
fabriek in Zweden

PLUS-frame voor kinderen

Het kleine veelzijdige plus-frame is makkelijk verplaatsbaar en past aan elke tafel. Het plus-frame
wordt gecombineerd met de nieuwe armsteun voor
het plus-frame. De nieuwe stabiele Medic Mini
beensteunen in verschillende maten zijn optioneel.

Options

De real 9000/9100 el plus voor kinderen kan
worden aangepast met tal van opties. (Voor meer
informatie, zie onze “Accessoires” folder).

”

		DANKZIJ

HET MODULAIRE SYSTEEM.
KAN DE STOEL AANGEPAST WORDEN
			 NAARMATE HET KIND GROEIT.

Ergomedic PLUS zitsysteem
– uniek ergonomisch design

Voor een verbetering van het zitcomfort, Heeft
Mercado Medic het ergomedic plus zitsysteem
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, ondersteuning
en comfort te waarborgen.
Het onderste deel van de hoge rugleuning is zo
gevormd dat het kind bij gekanteld zitten goede
ondersteuning bij het bekken heeft.
De hoge rugleuning is ook beschikbaar
met zijdelingse steun voor ultiem comfort en
positionering (voor meer informatie zie onze ‘Zitsysteem’ folder).

REAL SPIDER

REAL 9300 PLUS Mini

Ergonomische bediening

”

Om de stoel moeiteloos te kunnen bedienen, is de
real 9000/9100 el plus kind uitgerust met ergonomische en gemakkelijk bereikbare bedieningen.
Ze zijn gemarkeerd met symbolen voor elke functie.
De stoel kan ook eenvoudig worden aangepast met
allerlei andere bedieningen.

Nieuw mechanisme voor
zithoekverstelling

Onze nieuw ontwikkelde regeling voor de zithoekverstelling heeft een verlengd interval (+15 / -23 °)
en is instelbaar in drie afwisselende intervallen (zie
foto nr 2 op pagina 5).
Deze optie is geschikt voor kinderen waarbij een
uitgebreidere verstelling noodzakelijk is. Hierbij ook
de mogelijkheid tot het kiezen of de armsteunen
meebewegen met de zithoek of niet.

REAL 9300 PLUS Child

REAL 9400 PLUS EL Junior

DE REAL AANGEPASTE
KINDERSTOEL
– waar kwaliteit, functionaliteit en design samenkomen!

PLUS armleuning
mechanisme met zachte
bepolstering. Beschikbaar
in een reeks van lengtes
en materialen.

ErgoMedic PLUS
zit systeem.

Makkelijk bedienbare
remhendel met een
in breedte verstelbare
beugel. Gemonteerd
aan de rechterkant en
linkerkant.

Medic Mini gedeelde
voetenplaat (maat S-XL).

Kwalitatief hoogwaardig frame 43x53 cm
(alt. Mini 43x48 cm).

Hoogteverstelling
van 20 cm
(alt. 14 cm). El 28 cm
(alt 20 cm).

”

100 mm wielen
met SKF kogellagers.
Verkrijgbaar in een reeks
van soorten aan te passen
aan verschillende
soorten oppervlak.

WIJ KUNNEN DE STOEL
AANPASSEN
		 AAN DE BEHOEFTEN
VAN HET KIND.

”

EEN MODULAIR SYSTEEM WAARBIJ DE BEHOEFTE
VAN HET KIND HET ONTWERP BEPAALT
ZITTING
Met verschillende maten en
materialen.

ZIT HOEK
Verstelling
(+15 tot –8°).
Gasveer, crank
of electrisch.

RUGLEUNING
MECHANISME
Selecteer
het vereiste
ontwerp.

ZITHOOGTE
Electrisch of
gasveer.

BEDIENING
Selecteer de
optie
en de plaats.

PLUS FRAME
Groot scala
aan mogelijkheden.

WIELEN
Voor verschillende ondergrond en in
verschillende
maten.

BEKLEDING
Beschikbaar in
velours, geweven stof en
skai in een scala
aan kleuren.

ACCECOIRES
De vrijheid van
keuze met een
enorm scala aan
mogelijkheden.

ACCESSOIRES

1

2

Zijkussens							Versterkt zitframe verstelbaar in drie intervallen;
									
+15˚, –8˚ / +8˚, –15˚ / +0˚, –23˚ (+15°/–23°)

3
Voetondersteuning Mini Medic, gedeelde voetplaat		
(alt. gehele voetplaat)

4
Zitsysteem ErgoMedic PLUS

5
Centrale voetenplank (kind, Mini)		

6
Duwhandvatten voor PLUS frame		

7
Duwbeugel voor PLUS frame

Mercado Medic Nederland BV Phone & Fax
Email & Internet
Nobelweg 22		
Tel +31 (0) 36 521 99 95 Email info@mercado-medic.nl
3899 BN Zeewolde		
Fax +31 (0) 36 521 99 90 Internet www.mercado-medic.nl
Nederland

