Autostol
... fleksibel, komfortabel og sikker!
•
•
•
•

5-punkts sele med hurtigt låsesystem
Justerbar ryglænsvinkel
Vokser med barnet
Innovativt tilbehør

Autostol
... fleksibel, komfortabel og sikker!
Autostolen IPAI-NXT er et modificeret børnesæde til børn med særlige behov. IPAI-NXT er
tilegnet til brug i de fleste køretøjer. Bilsædet er designet til at blive brugt på bagsædet eller på
passagersædet af en bil og kræver bilens 3-punkts sikkerhedssele.
I tillæg til bilens sikkerhedssele leveres IPAI-NXT med egen 5-punkts sele, der skånsomt
beskytter barnet. Denne kan justeres i højden sammen med nakkestøtten for at forbedre
bælteføring. Ved hjælp af den trinløst indstillelige rygvinkel kan sædet justeres på bilsædet
præcist til barnets behov.
Siddekomfort øges betydelig med ekstra polstring i sædet sammenlignet med et standardbilsæde. Nakkestøtten kan justeres i mange forskellige højder.
IPAI-NXT er udstyret med faste armlæn
i hofte-området og energi-absorberende
komponenter i skulder og brystområdet,
hvilket giver en optimal beskyttelse.
Denne stol giver det optimale
siddekomfort på grund af det luftcirkulerende materiale, der er
almindeligt anvendt i bilindustri, og
et eksklusivt ventilationssystem, der
forhindrer barnet i at svede.

En meget populær detalje er den nyudviklede drejeadapter, som kan fås som tilbehør.
Denne afhjælper betydelig når barnets skal sættes ind og tages ud af bilen. Da
omdrejningspunktet er flyttet fra midten til det inderste hjørne forhindres karambolage
af bilens og stolens ryg og samtidig kommer hele stolen længere ud mod
hjælpepersonen. Ved brug af adapteren bliver stolen kun 16 mm højere.

IPAI-NXT rød, med dreje-mekanisme og udløser
ISOFIX adaptar, justerbar i længden
Trinløst rygvinkel-indstilling (Standard)
IPAI-NXT-grå med grundplade,
10 graders tilt, bækkenpolsrer og sidestøtter

... alsidig, ligesom barnets behov
IPAl-NXT er et børnesæde, der er specielt modificeret til børn under rehabilitering og
indeholder tilpasningsbare og individuelt placerbare sidestøtter til styring af barnets laterale
bevægelse.
Ekstra tilbehør er tilgængelige for at sikre den bedste siddekomfort til individuelle behov.
• Tilt funktion (0°-10° eller 10°-20°)
• Drejekonsol
• Sidestøtter
• lSOFIX-adapter
• Støttepolster/Bord
• Abduktionsklods
• Fodstøtte
• Ekstra polstring for at gøre stolen mindre
• Sikkerhedspolster til bælte-låsen

Hurtig centrallås til 5-punktselen

Ved brug af forskellige tilbehør opnås nødvendige
konfiguration til bestemte behov. Ingen tilbehørsdele
udelukker hinanden.
Mange moderne køretøjer er udstyret med ISOFIX, som vi tilbyder
passende adapterenheder til at installere sædet perfekt i bilen.
En vigtig del af stolen er 5-punkts-selen. Denne leveres i to udgaver hvor selen enten
strammes med kun et enkelt træk i bunden af stolen eller separat ved at betjene
skulderselerne.
Vi sætter pris på din feedback og forslag, da vi løbende udvikler IPAI-NXT!

Indstillelig tilt funktion

Nakkestøtte, justerbar i
flere højder

Fodstøtte, justerbar i
højden og i vinklen

Noter:
HK-Care
Engvej 29
8860 Ulstrup
mobil:60667651
email:hk@hk-care.dk

