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 Pracovní plocha výškově a úhlově nastavitelná PÉŤA 
Konstrukce pracovní plochy je celokovová, povrchově upravená 
ekolakem a zinkochromátem. Stolová deska je dřevěná, má výřez pro 
"bříško" dítěte, což umožní pohodlné opření loktů a maximální 
přiblížení s vozíkem či sedačkou. 
V přední části stolové desky jsou v obou rozích přihrádky na uložení 
psacích a kreslících potřeb, čelo a boční strany pracovní plochy jsou 
vyvýšené a zabraňují upadnutí předmětů. Pracovní plocha je výškově a 
úhlově stavitelná, její polohování provádíme páčkami, které jsou 
umístěny v přední části stolku. Po nastavení výšky a úhlu pracovní 
plochy lze tuto stabilizovat dvěma šrouby. Případnou nerovnost 
podlahy lze vyrovnat stavěcí nožkou. Po stranách jsou umístěny háčky 
na zavěšení školní tašky. Výšky pracovní plochy korespondují s 
polohovacím zařízením typu KUBA a sedačkou pojízdnou dětskou 

typ KLÁRKA. 

 

Sedačka pojízdná dětská KLÁRKA 

Slouží k zajištění správného sedu pro děti a žáky s dětskou mozkovou 
obrnou - především pro kvadruspastiky, diparetiky a hemiparetiky. Dále 
pro žáky s poruchou statiky páteře, případně korzetoterapií a pro 
poúrazové stavy. 
Židle je celokovové konstrukce s povrchovou úpravou ekolakem, je 
čalouněná a opatřená pro snadné přemisťování čtyřmi otočnými 
kolečky Ø 75 mm, z toho dvě zadní s brzdou. 
Usnadnění správného sedu u uvedených druhů postižení 
umožňuje: 

 Výškově a hloubkově stavitelný sedák  

 Výškově a úhlově stavitelná opěrka zad 

 Bočně a výškově stavitelné opěrky rukou včetně odklopení pro 
usnadnění sedu 

 Výškově, podélně a úhlově  stavitelná opěrka nohou 

 Stavitelný mezinožní klín  
 
 
 
Zařízení polohovací dětské typ KUBA  

je celokovové konstrukce v komaxitové úpravě, tvořené podvozkem, 
který je opatřen 4 kusy otočných koleček z toho dvěma s brzdou. 
Očalouněný laminátový naklápěcí sedák doplňují: výškově a 
vodorovně stavitelná opěrka hlavy, výškově a šířkově stavitelné opěrky 
rukou, výškově a úhlově stavitelná opěrka nohou s možností dvojího 
uložení. Polohu i výšku sedačky lze upravit jednoduchým uvolněním 
dvou páček a stlačením teleskopu s pružinou. U sedáku lze 
samostatně naklápět opěrku zad (4 polohy), dále možnost plynule 
přestavitelné hloubky sedu, vč.doladění pomocí stavitelného 
mezinožního klínu, což umožňuje pohodlnou polohu jak pro odpočinek, 
tak i pro pracovní činnost. Snadno vyměnitelné čalounění je opatřeno 
upínacími H – popruhy a stavitelným mezinožním klínem. 

 

 
 
Židle ADAM, židle EVA 

Jsou vhodné do škol, školek, speciálních tříd, stacionářů či chráněných 
dílen. Jejich předností je snadné výškové nastavení sedáku pomocí 
dvou páček umístěných pod sedákem a snadná přestavitelnost opěrky 
zad dle potřeby dítěte, což umožňuje zajistit vhodný sed se správným 
držením těla, postavením pánve a fixací chodidel o podlahu. 
Celokovová konstrukce je opatřena ekologickým nástřikem v kombinaci 
se zinkochromátem. Sedák a opěrka zad jsou z vytvarované, 
povrchově upravené překližky. 
K židli ADAM lze dokoupit mezinožní klín, sklopnou, výsuvnou a 
výškově stavitelnou opěrku nohou a výškově stavitelné bočně 
odklopné opěrky rukou, umožňující šířku sedu od 400-450 mm. V 
provedení pro mateřské školy lze využít rovněž výškově stavitelné 
bočně odklopné opěrky rukou, umožňující šířku sedu od 340-390 mm. 
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