Dětská autosedačka IPAI-REHA
ZÁKLADNÍ MODEL
Technické údaje

Standardní příslušenství
bez
polstrování

s
polstrováním

• 5-bodový pás s polstrováním a s ramenními polštářky
(nastavitelný)

šířka sedáku (pánev)

26 - 29 cm

17 - 23 cm

šířka sedáku (kolena)

38 cm

28 cm

hloubka sedáku

32 - 34 cm

29 - 39 cm

výška zad

38 - 52 cm

35 - 49 cm

• 11 poloh pro nastavení opěrky hlavy

výška k temeni hlavy

60 - 77 cm

57 - 74 cm

• Boční ochrana proti nárazu pomocí pevných opěrek
rukou

celková výška

68 - 85 cm

celková šířka

49 cm

celková hloubka
hmotnost
nosnost

50 - 60 cm

• Stabilní, široká základová deska z hliníku s integrovanou mechanikou pro plynulé šikmé nastavení zádové
opěrky

• Exklusivní systém větrání
• Postranní peloty, týlový polštářek

od 7,0 kg
36 kg

IPAI-Reha
Modrá
(350000-ST-1)

IPAI-Reha
Šedá
(350000-ST-2)

PŘÍSLUŠENSTVÍ - STABILIZACE
Abdukční klín

Opěrné a bezpečnostní
polstry (polštáře)

Hloubka sedáku
(adaptér)

(350400-ST)

(350600-ST)

(350800-ST)

ISOFIX

(350574-ST)
Jen v případě, že není používán základní paket

Milan Jenčovský
Na Roudné 161
301 00 Plzeň

www.autosedackyjenca.cz

info@jenca.cz
604 233 164
377 523 987

POLSTROVÁNÍ
Zádový polštářek

Sedačkový
polštářek

Polštářky pro vedení horní části těla

Hlavové polštářky

Polštářky pro
vedení pánve

(350700)

(350720)

(350740)

(350710)

(350730)

Hloubka sedáku se
zmenší o 6 cm

Zmenší zádovou
výšku o 3cm

Opěrka hlavy
je užší o 5 cm

Šířka ramen
je užší o 6 cm

Šířka sedáku
je o 6 cm užší

NEZBYTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství potřebné pro níže uvedené rozšíření
(350000-BP)
Sedačkový otočný adaptér
(350200-ST)

Držák ISOFIX
(350575-ST)

Šikmé nastavení sedačky
0° - 10° (350100-ST)

Svírací raménko
(350550-ST)

Opěrka nohou
(350450-ST)

Rozšířené šikmé nastavení
sedačky 10° - 20° (350110-ST)

Kotouč na opěru
nohou (350455-ST)

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezpečnostní rohož
(350575-ST)

Spojovací popruh pro
ramenní pásy
(350550-ST)

Bezpečnostní polstrování zámku pásů
s tlačítkem
(350650-ST)

s magnetickým uzávěrem
(350650-ST)

