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R82 Wombat Living
Funktionell arbetsstol för barn
i förskola, skola och hemmet.

R82 Wombat Living
R82 Wombat Living är en smart arbetsstol för barn i förskola, skolbarn, tonåringar och
övergången till vuxen. Den har ett modernt utseende som passar in i alla inomhusmiljöer.

En arbetsstol för aktivitet
R82 Wombat Living passar för aktiviteter såsom läsning
och lärande i skolan, ha kul med vänner och är till
stor hjälp vid utförande av dagliga sysslor i hemmet.
Stolen ger barnet stor rörelsefrihet samtidigt som det
nödvändiga stödet säkrar en bra sittställning.
Arbetsstolen är höjdjusterbar från golvhöjd
till bordshöjd med gaskolv eller el.
Tilt-funktionen framåt gör det enkelt att flytta över till
arbetsstolen och få en aktiv sittställning. Ryggstödet
ställs in manuellt i djup, höjd och vinkel. Sitsvinkeln ställs
in manuellt och steglöst med hjälp av en gaskolv. .

wombat

LIVING

R82 Wombat Living med el-motor.

Wombat Living

Art.nr.

Sits

- gaskolv, centralbroms, stl 1
- gaskolv, centralbroms, stl 2
- gaskolv, centralbroms, stl 3

31951231-28
31952231-28
31953231-28

ABS plast, vinkeljusterbar

- el, centralbroms, stl 1
- el, centralbroms, stl 2
- el, centralbroms, stl 3

31951235-28
31952235-28
31953235-28

Flamsäkert kallskum

I Sverige marknadsförs Wombat Living med grå dynor och grått underrede.

Dynor
Klädsel
Grått flamsäkert tyg Comfort

Hjul

Chassi
Pulverlackat stål, höjdinställbart, grå färg

100 mm hjul

Fotplatta

Broms

Avtagbar, höjd- och vinkeljusterbar, uppfällbar

Centralbroms

Rygg
Centralbroms
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Detaljer
Tiltning – Tilt in space

Väx med stolen

Sitsen kan tiltas från -15° till +20° för både
aktiv och passiv sittställning. Beroende på
funktionsnivå kan en del användare själva
aktivera handtaget under sitsen.

Wombat Living erbjuder steglös justering
vilket gör det möjligt för användaren att växa
med stolen. Flytta ryggstödet framåt eller
bakåt och justera höftstöden för att anpassa
sittbredden.

Vinkeljusterbar körbygel

Små detaljer – stor skillnad

Körbygeln kan vinklas i önskat läge och
används för att köra stolen. Finns att beställa
som tillbehör.

Dynorna är gjorda av tjockt bekvämt skum
med luftgenomsläppligt överdrag. Sittdynan
har extra hållbara kanter och en form som
skyddar användarens knäveck.

Det handlar inte bara om att sitta
Om du ställer samma krav på god sittkomfort som vi gör,
är Wombat Living en stol för dig!
Wombat Living levereras med standarddynor som ger
en god komfort och ett bekvämt sittande. För ytterligare
komfort och stöd finns formade dynor till sits och rygg
att beställa som tillbehör. Komplettera din stol med ett
svankstöd, som ger extra stöd för ryggen.
När man sitter ska man sitta skönt – därför är Wombat
Living ett självklart val!
R82 Wombat Living med formade dynor.

Var aktiv och luta dig fram
Wombat Living kan tiltas från -15 gr framåt. Vid stöd för fötterna underlättas förflyttning i och ur arbetsstolen.
För många användare hjälper den aktiva positionen att bibehålla en korrekt sits, vilket gör det möjligt att vara
ännu mer aktiv. Dessutom har studier visat att en framåtlutad aktiv position avlastar och minskar belastningen på
ryggmuskulaturen.

Nå nya höjder
Wombat Living är justerbar från en sitthöjd på 39 cm upp
till 70 cm ovanför golvet. Höjden justeras manuellt med
en pedal placerad baktill på chassit, alternativt med el,
via handkontroll.
Som tillbehör kan en vinkelreglerbar körbygel
monteras på chassit under sitsen, vilket underlättar vid
höjdjustering och tiltning.
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Egenskaper och funktioner
•

Bekväma dynor med extra hållbara kanter.

•

Ryggen kan skjutas fram eller bak och anpassa
sitsdjupet individuellt.

•

Snabb och enkel tilt.

•

Många möjligheter att montera västar och bälten.

•

Förberett för montering av flera tillbehör, ex: bålstöd,
vinkeljusterbar körbygel, höftstöd, huvudstöd mm.

•

Höjdjusterbat chassi för enkel förflyttning.

•

Fotstöd justerbart i höjd, djup och vinkel.

•

Lättrullade låsbara 100 mm hjul.

R82 Wombat Living med gaskolv,
utrustad med tillbehör.

www.etac.se
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Mått och vikt
Mått
Sitsbredd (A)
Sitsbredd mellan höftstöd (tillbehör)
Sitsdjup (B)
Rygghöjd (C)
Underbenslängd (D)
Sitshöjd över golvet, 75 mm hjul (E)
Sitshöjd över golvet, 100 mm hjul (E)
Bredd bak, standard dyna (F)
Bredd bak, formad dyna, mellan bålstöd (tillbehör) (F)
Armstödshöjd
Ryggvinkel (a1)
Sitsvinkel (a2)
Vinkel, stag fotplatta (a3)
Totalbredd (G)
Underredets längd (H)
Max brukar/-lastvikt
Vikt

21–42 cm

18–50 cm

Storlek 1.

Storlek 2

Storlek 3

30 cm
21–30 cm
18–31 cm
28–34 cm
15–25 cm
36–65 cm
39–68 cm
25 cm
17 cm
6–17 cm
90° – 130°
-15° – 20°
-30° – 30°
55 cm
60 cm
45 kg
15.5 kg

37 cm
28–37 cm
25–38 cm
31–38 cm
15–35 cm
36–65 cm
39–68 cm
30 cm
23 cm
6–17 cm
90° – 130°
-15° – 20°
-30° – 30°
55 cm
60 cm
45 kg
15.5 kg

42 cm
25–42 cm
32–50 cm
39–50 cm
15–44 cm
39–67 cm
42–70 cm
35 cm
27 cm
6–17 cm
90° – 133°
-10° – 22°
-30° – 30°
61 cm
72 cm
70 kg
22 kg

28–50 cm

max. 70 kg

a1
C

B

A
a2

E

H
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Tillbehör
Svankstöd
Extra stöd för ryggen.
Stl 1
Stl 2
Stl 3

Inkontinensöverdrag sittdyna
Tvättbart.
Stl 1
Stl 2
Stl 3

31955030-1
31955030-2
31955030-3

Bålstöd, fasta

Bendelare

För korrekt positionering och stöd.
Stl 1–2
15x11 cm (HxD)
3195121

Hindrar benen från abduktion.
Stl 1
9x9x9 cm (HxBxD)
3195130-1
Stl 2
9x9x12 cm (HxBxD)
3195130-2
Stl 3
9x9x15 cm (HxBxD)
3195130-3*
Stl 4
9x9x18 cm (HxBxD)
3195130-4*

Körhandtag

Bendelare, förlängd

För optimal arbetsställning.
Uppfällbara alternativt fasta. Par.
Uppfällbara
Fasta

Hindrar benen från abduktion. Polstring finns.
One size
3195230-10*
3195145
3195146

Körbygel, vinkelreglerbar
För Wombat Living storlek 3.
Stl 3

Höftstöd
För extra stöd och smalare sittbredd.
Stl 1
8x19 cm (HxB)
3195110
Stl 2–3
10x25 cm (HxB)
3195111
Platta smalare sittbredd
3195110-SM
Överdrag stl 1, par
3195110-60
Överdrag stl 2, par
3195111-60

3195147

Armstöd

Körbygel, sitsmonterad
Stl 1–2
Stl 3

www.etac.se

31955621-282
31955622-282
31955623-282

Ger stöd för armarna. HxBxL cm
Stl 1–2
6–18x8x26 cm
Stl 1–2
12–21x8x29 cm
Stl 3
6–18x8x26 cm
Stl 3
6–18x8x37 cm

3195148-1
3195148-3

Ryggförlängare

Bord, tonad plast

För extra stöd av nedre delen av ryggen.
För Wombat Living storlek 3.
Stl 3
6x27 cm (HxB)
3195140-60

Ger stöd för armarna.
Stl 1–2
60x34 cm (BxD)
Stl 3
60x46 cm (BxD)

Dynor formade

Tippskydd

Formad rygg- och sittdyna för ökad komfort.
Grå. Inkl överdrag.
Sittdyna
Stl 1
31955021-238
Stl 2
31955022-238
Stl 3
31955023-238
Ryggdyna
Stl 1
31955021-238
Stl 2
31955022-238
Stl 3
31955023-238

För ökad säkerhet.
One size

3195112
3195113
3195114
3195115

3195125
3195126

3195953

*= Beställningsvara.
För fler tillbehör, se www.etac.se. Observera att samtliga tillbehör
till R82 Wombat Living i Sverige marknadsförs i grått.
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

