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R82 Crocodile Starter Kit
Olemme lisänneet koon 1 Crocodile kävelytelineeseen uuden lisävarusteen, mikä 
tekee siitä käyttökelpoisen myös pienemmille lapsille. Crocodile Starter Kitin avulla 
pienemmätkin lapset voivat seistä ja kävellä ikätoveriensa vertaisesti. Crocodile antaa tilaa 
liikkumiselle ja tukee kävelyharjoittelua pystyasennossa. Starter Kit toimii sekä ainoana 
lisävarusteena että yhdessä muiden tuttujen lisävarusteiden kuten selkätuen, sivutukien ja 
kangasistuimen kanssa. 

Ylärunko
Uudessa ylärungossa käsi-
tukien kiinnitys on lähempänä 
vartaloa pienempiä lapsia 
ajatellen

Starter Kit sisältää:

Ensiaskeleeni
Crocodile Starter Kitin avulla olemassaoleva Crocodile 
koko 1 voidaan muokata vielä pienempään kokoon.

Sen avulla ylärungossa olevat käsituet saadaan alemmas 
ja lähemmäksi lapsen vartaloa.  Tämä tekee siitä erin-
omaisen käyttää pienemmilläkin lapsilla mahdollistaen 
ympäristön tutkimisen ja seuraavan kehitysaskeleen 
eteen päin.

Ruuvisetti
Ruuvisetin avulla lyhennetään 
runkoa. Tämä tekee kävely-
telineestä helpommin käsitel-
tävän pienille lapsille.

Kippiesteet
Kippiesetesetti tekee rungosta 
turvallisemman ja estää sitä 
kippaamasta taakse päin.
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Starter kit Koko 1

380-700 mm 420-715 mm

Korkeus lattiasta käsikahvoihin
Kuten kaikissa Crocodile vaihtoehdoissa, ylärunko on myös 
starter kitissä korkeussäädettävä.  Korkeussäädön myötä 
Crocodile kasvaa lapsen mukana ja poistettaessa starter kit 
ja palautettaessa teline takaisin vakio kokoon 1 saadaan 
entisestään jatkettua tuotteen käyttöikää  ja lapsi voi jatkaa 
kävelyharjoittelua tutun laitteen  kanssa.     

Starter kit Koko 1

90-250 mm 190-350 mm

Leveys käsitukien välistä 
Verrattuna vakio Crocodile ykköskokoon, starter kitin avulla 
käsikahvat saadaan 10 cm lähemmäs toisiaan. Käsikahvat 
tulevat tällöin lähemmäs vartaloa mahdollistaen parhaan 
mahdollisen tuennan lapselle.

Edistää itsenäisyyttä
Crocodile rohkaisee lasta liikkumaan itsenäisesti, 
tutkimaan ja löytämään. Se antaa lapselle mahdollisuuden 
osallistua ja olla aktiivinen omassa ympäristössään.

Kaksi tuotetta yhdessä
Starter Kitin myötä lapset voivat alkaa käyttää Crocodile kävelytelinettä jo siitä alkaen kun he ovat noin 70 cm pituisia 
vartalon rakenteesta riippuen. Tämä lisää Crocodile koon 1 käyttöikää tehden sen soveltuessa  noin 70 cm aina 
115 cm pituisille lapsille.



Starter kit Size 1 Size 2 Size 3

90-250 mm 190-350 mm 320-600 mm 330-640 mm

380-700 mm 420–715 mm 550–840 mm 750–1045 mm

1150 mm 1150 mm 1500 mm 1800 mm

30 kg 30 kg 45 kg 80 kg

660 mm 720 mm 840 mm 870 mm

620 mm 620 mm 690 mm 690 mm

720 mm 720 mm 860 mm 1000 mm

620 mm 620 mm 690 mm 690 mm

310 mm 310 mm 270 mm 290 mm

1000 mm 1000 mm 1140 mm 1140 mm

5,5 kg 5,5 kg 6,5 kg 12 kg
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Mittataulukko

Leveys käsitukien välistä  

Korkeus latttiasta kahvoihin 

Max. käyttäjän pituus

Max. käyttäjän paino

Pituus

Kokonaisleveys

Pituus kokoontaitetuna

Leveys kokoontaitettuna

Korkeus kokoontaitettuna

Vähimmäis kääntösäde

Kokonaispaino

Oletko tutustunut Crocodiel kävelytelineisiin?
Crocodile on kävelyn apuväline lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea kävelyharjoitteluun.  
Lapsen/nuoren takana ollessaan kävelyteline mahdollistaa vapaan liikkumisen ja kävelyn pystyasennossa. 

Monisäätöiset käsituet mahdollistavat optimaalisen yläraajojen asennon ja sitä myöten hyvän tuen lapselle/nuorelle 
käveyn aikana.

Crocodile koko 1 Crocodile koko 2 Crocodile koko 3Starter kit         

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi


