
panda futura TM

Panda Futura



MAXMAX

Panda     Futura on moduuli-istuinjärjestelmä, joka sopii                 
sekä  sisä- että ulkokäyttöön. Panda           Futura istuinta     
on   saatavissa   kahtena eri versiona: Standard ja Active.        
Standard- istuin on lähinnä lapsille, jotka tarvitsevat tukea                
käden ja hartioiden alueelle. Active-istuin on aktiivisille               
lapsille, jotka tarvitsevat enemmän liikkumisvapautta.                     

Panda Futuraa Standard -mallia on saatavissa viittä eri kokoa,   
sopivat noin 1-12 vuotiaille lapsille.        

Panda Futura Active - mallia       on saatavissa          neljää eri kokoa,           
myös nämä koot sopivat noin 1-12  vuotiaille lapsille.                    

Selkänojan kallistus
Istuimen selkänojan säätö      
itsenäisesti. Selkänojan  

     

kallis  tuspiste on automaatti-  
        

sesti oikea t.s. . linjassa   
lonkkanivelen kanssa.

    

  
     

  

Mukava istua

Moduuli-istuinjärjestelmä,     
jossa  miellyttävät, säädettävät  

 

tyynyt  täyttävät lähes kaiken    
 
    

 tuen tarpeen. 

 

 

 Helppo asentaa 
lisävarusteita

Panda istuimen selkäosa  
 on varustettu kiinnityslukoilla   

      

  ja urilla, jotka helpottavat
  erilaisten lisävarusteiden 
  kiinnittämistä.  

      
    

  
  

Sopii eri
alustoille

 Panda Futura istuin voidaan  
   kiinnittää moniin erilaisiin   

    

alustoihin. Lisäksi istuin  
         

on helppo    siirtää sisäkäyttö 
      

alustalta ulkokäyttöalustalle.  
       

        

22-32 cm 22-36 cm 29-52 cm max .60 kg

Mitat
Istuinleveys
(A)

Istuinsyvyys
(B)

Selkänojan korkeus
(C)

Käsinojan korkeus
(C1)

Paino
kg (lb)

Maksimi 
käyttöpaino
kg (lb)

Maksimi kuorma   
kuljetuksessa  
kg (lb) 

Selkänojan
kulma (a)

Panda Active, koko   2 22  (8 1/2”) 24  (9 1/4”) 35  (13 3/4”) 13-18  (5-7”) 5,2  (11,5  lb) 50  (110  lb) - -4°-  +27°

Panda Active, koko  2 ½   25  (9 3/4”) 28  (11”)  38  (14 3/4”) 13-18  (5-7”) 5,6  (12,5  lb) 50  (110  lb) - -10°-  +20°

Panda Active, koko  3 29  (11 1/4”) 31  (12”) 40  (15 1/2”) 13-27  (5-10 1/2”) 6,2  (13,5  lb) 50  (110  lb) - -9°-  +27°

Panda Active, koko 4  32  (12 1/2”) 36  (14”) 45  (17 1/2”) 17-30  (6 3/4 -11 3/4”) 7,5  (16,5  lb) 60  (132  lb) - -6°-  +17°

Panda Standard,  koko   1 22  (8 1/2”) 22  (8 1/2”) 29  (11 1/4”) 13-18  (5-7”) 5,7  (12,5  lb) 50  (110  lb) 27  (59,5  lb) -3°-  +28°

Panda Standard,  koko    2 22  (8 1/2”) 24  (9 1/4”) 39  (15 1/4”) 13-18  (5-7”) 5,7  (12,5  lb) 50  (110  lb) 27  (59,5  lb) -15°-  +32°

Panda Standard, koko 2 ½    25  (9 3/4”) 28  (11”) 41  (16”) 13-18  (5-7”) 6,2  (13,5  lb) 50  (110  lb) 43  (94,5  lb) -10°-  +35°

Panda Standard,  koko 3 29  (11 1/4”) 31  (12”) 44  (17 1/4”) 13-27  (5-10 1/2”) 7,3  (16  lb) 50  (110  lb) 43  (94,5  lb) -5°-  +36°

Panda Standard, koko 4  32  (12 1/2”) 36  (14”) 52  (20 1/4”) 18-27  (7-10 1/2”) 8,7  (19  lb) 60  (132  lb) 43  (94,5  lb) -5°-  +30°

 

Myynti ja maahantuonti: 
Algol Trehab Oy 
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköp. algol-trehab@algol.fi 
Internet www.algoltrehab.fi




