
FROGGO je vysoce inovativní polohovací zařízení pro děti 
se speciálními potřebami. Díky plynovému teleskopické-
mu pístu umožňuje podvozek velkou flexibilitu nastavení 
výšky a úhlu sedačky pro různé každodenní situace (seze-
ní, stravování, odpočinek, hraní apod.) Celohliníková plně 
nastavitelná sedačka se vyrábí ve velikostech MINI, STD, 
MAXI. Komfortní vyměkčený potah zpříjemní sezení, je 
snadno odnímatelný a pratelný. Vysoce inovativní MONO-
SLIDE design nabízí flexibilní systém pro uchycení fixační-
ho příslušenství (velký výběr profesionálního příslušenství 
k dispozici na vyžádání ). 
Produkt odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygie-
nickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Základní vybavení: 
•  Opěra zad výškově stavitelná, sedák s možností nasta-

vení šířky a hloubky 
• Područky odnímatelné, výškově a úhlově nastavitelné 
• Opěra zad sklopná s boční  podpěrou
•  Podnožka úhlově a výškově nastavitelná, úhlově sta

vitelná stupačka
•  Píst plynový teleskopický pro možnost výškového nasta-

vení sedačky
• Přední a zadní otočná kolečka s brzdou 
• Odnímatelná hrazdička 
• Vzory potahu a barvy rámu dle aktuální nabídky
• Pánevní pás fixační
• Opěrka hlavy
• Sacrální (křížová) opěrka

Volitelné příslušenství:
Stoleček, abdukční klín, podpažní opěrka, fixační pás čtyř-
bodový a další v závislosti na aktuální nabídce příslušenství.

FROGGO

Výškové nastavení sedačky

Úhlové nastavení sedačky

Nastavení zádové opěry a podnožky

Výškové nastavení područek

Objednávkové kódy:

FROGGO-SE MINI   ....................................................... FRG101MYY
FROGGO-SE STD   ......................................................... FRG101YYY
FROGGO-SE MAXI  ........................................................ FRG101XYY 
 
Kód VZP (všechny velikosti) ..............................................12/0140902
Plná úhrada ZP

Úhlové nastavení područek

R43 R44 R45

 Výška Hloubka Šířka Vzdálenost Vzdálenost Výška Náklon Náklon 
 opěry sedačky sedačky sedačka-podnožka sedačka-podlaha područky područky opěrky zad 
 zad (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (°) (°)

MINI 440 - 570 185 - 270 220 - 280 90 - 260 330 - 570 140 - 220 0 0 - 175
STD 510 - 680 230 - 330 250 - 350 120 - 360 330 - 570 170 - 250 +/- 35 0 - 175
MAXI 550 - 770 290 - 400 270 - 390 120 - 390 330 - 570 170 - 250 +/- 35 0 - 175

 Náklon Náklon Celková Celková Celková Výška Celková Celková 
 sedačky stupačky délka šířka výška vodítka hmotnost nosnost 
 (°) (°) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

MINI +5 - +35 -8 - +11 670 510 1000 variabilní 16 35
STD +5 - +35 -8 - +11 670 510 1120 variabilní 17,5 40
MAXI +5 - +35 -8 - +11 670 510 1130 variabilní 18,5 50
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