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KRABAT JOCKEY PLUS  
Jockey Plus tarjoaa enemmän tukea kuin Jockey. Ja kuitenkin 
siitä löytyy kaikki satulaistuimen mukanaan tuomat edut 
istuma-asentoon.

Vartaloa tukevat korkea selkänoja, 
säädettävä lantiovyö, 
säädettävät sivutuet ja 
lisävarusteena päätuki.

Jockey Plus on saatavissa 
myös sähkötoimisella  
korkeussäädöllä.

KRABAT JOCKEY TUOLI 
JOCKEY tuolit ovat lasten aktiivituoleja, joissa lapsi istuu 
satulassa jalat abduktiossa. Satulaistumisasento tarjoaa monia 
fysiologisia etuja. Satulaistuin voi tehostaa aktiivista istumis- 
asentoa passiivisen sijasta.

Tuoli on erittäin kevyt ja kokoontaitettava kuljetuksen 
helpottamiseksi.

Jockey on korkeussäädettävä. 
Ja on saatavissa myös  
sähkötoimisilla nosto- ja  
laskumekanismeilla.  
Satulaistuin on irrotettavissa, 
ja suurempi istuin on lapsen 
kasvaessa vaivatonta asentaa 
samalle alustalle.

Istuimen kallistuskulmaa sekä 
jalkatukien korkeutta ja asen-
toa voidaan helposti säätää 
ilman työkaluja optimaalisen 
istuma-asennon löytämiseksi. 
Kaikki kulmat ja asennot ovat  
portaattomasti säätyviä.

Kaikkia Jockey malleja on saatavissa kahta eri kokoa: 
koko 1  - noin   1,5 - 6 vuotiaalle 
koko 2  - noin 7-14 vuotiaalle
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KRABAT JOCKEY LITE 
 
Jockey Lite on alustaltaan 
kevyempi satulatuoli jossa 
kutenkin kaikki satulatuolin 
ominaisuudet.

Jockey Liteä on saatavissa 
perusmalli sekä enemmän 
tukea antava plus-malli. 
 

KRABAT SHERIFF 
 
Krabat Sheriff on Krabatin suunnittelema lasten aktiivipyö-
rätuoli. Pyörätuoli on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön. Tuolia 
on saatavilla kahta eri kokoa ja soveltuu noin 6-12 vuoden 
ikäisille lapsille.

Istuma-asentoa voidaan säätää yksilöllisesti istuimen  
korkeuden ja kallistuskulman, selkäojan korkeuden, kelaus-
pyörien leveyden ja  
jalkatukien erilaisten 
kallistuskulmien välityk-
sellä.

Sheriffiä on mahdollisuus 
kelata myös yhdellä 
kädellä. Patentoitu rat-
kaisu on ainutlaatuinen 
ja saatavissa ainoastaan 
Krabat As:ltä.

Tuolia on mahdollista 
saada myös Plus- 
selkänojalla.
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KRABAT PILOT 
Pilot on konttaustuki joka tarjoaa riittävästi dynaamista 
tukea lantion kohottamiseksi. Kun lapsi saa tukea lantionsa 
nostamiseen, on  
hänen helpompi saada 
polvet vartalon alle.

Lapsi on helppo laittaa 
ja ottaa pois apuväli-
neestä ja hän pystyy 
liikkumaan vapaasti.

Lisävarusteina  
saatavilla kitkaavat 
polvipehmusteet sekä  
erilaisia tukivöitä. 

KRABAT PIRAT 
Pirat on uimatuki, joka antaa lapselle mahdollisuuden toimia 
riippumattomasti ja stimuloi lapsen omatoimisuutta vedessä.

Uimatuki on saatavana kahdessa eri koossa. Näiden kahden 
kokovaihtoehdon ero on alustan koossa ja muodossa, jonka 
päällä lapsi makaa. Runko ja kelluke-elementit ovat samat 
molemmille kokovaih-
toehdoille. Koko 1 on 
normaalisti sopiva noin 
2-8-vuotiaille lapsille, 
koko 2 noin 8-15-vuoti-
aille lapsille.

Krabat Piratin käyttä-
minen ei edellytä pään 
hallintaa.  
Etukelluke toimii pään 
tukena. Pään lisätukia 
on saatavana ja ne 
asennetaan rintakehä-
tuen ja etukellukkeen 
väliin. 


