
CAT I 

Το CAT I είναι ένας απόλυτα λειτουργικός εμπρόσθιος και 
οπίσθιος ορθοστάτης με τραπέζι. Η κατάλληλη θέση ορ-
θοστάτησης λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά στην ανάπτυ-
ξη του παιδιού, το βοηθά να αποκτήσει νέες εμπειρίες και 
να διεγείρει την ψυχοσωματική του ανάπτυξη. 

Ενισχυμένο με υδραυλική μπουκάλα μας προσφέρει την 
άμεση και εύκολη ρύθμιση στις μοίρες ορθοστάτησης και 
την γωνία κλίσης του. Η γωνία ρυθμίζετε από 25° έως 85° 
ακόμη και όταν το παιδί είναι πάνω στο CAT I. Τα πολλα-
πλά σημεία στήριξης και οι ιμάντες ενισχύουν το αίσθημα 
σιγουριάς και ασφάλειας του παιδιού. 

Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τη θέση του 
παιδιού από ξαπλωτή σε όρθια. Τα πλαϊνά στηρίγματα και 
οι ζώνες προστατεύουν το παιδί. Στην όρθια θέση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για γεύματα, διασκέδαση και μάθη-
ση. Προσφέρει  την απόλυτα σωστή θέση στο παιδί, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην σωστή του σωματική ανά-
πτυξη και αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τους 
γονείς. To Cat 1 είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από 
οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι. 

• Τροχήλατη βάση με φρένα 

• Yποπόδιο και ιμάντες ποδιών 

• Διαχωριστικό σκελών 

• Στήριγμα γονάτων 

• Στηρίγματα λεκάνης 

• Ζώνη λεκάνης 

• Στηρίγματα στήθους 

• Ζώνη στήθους 

• Ρυθμιζόμενο 

• Τραπέζι 

• Υδραυλική μπουκάλα 

Υδραυλική μπουκάλα για εύκολη ρύθ-
μιση της κλίσης.  

Στηρίγματα και ιμάντες δίνουν στο παι-
δί ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφά-

λειας.  

Δίσκος με μπολ για μικρο-αντικείμενα 
και παιχνίδια.  

Grass (στάνταρ)  Sea (επιλογή)  

Late (επιλογή)  Red (επιλογή)  

Χρώματα Χαρακτηριστικά 



Αξεσουάρ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (KTK_401)  
Για ενεργητική άσκηση που βοηθά τα 

πάνω άκρα και κυρίως τις παλάμες των 
χεριών. 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (KTK_102) 
Προσαρμόζετε με velcro και βοηθάει για 

επιπλέον στήριξη του κεφαλιού.  

3D ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ 
(ΚΤΚ_103)  

Ο ειδικός κυκλικός μεντεσές επιτρέπει 
επιπλέον ρυθμίσεις (μπρος/πίσω –  

αριστερά/δεξιά – κλίση).  

Διαθέσιμα μεγέθη 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗ  ΜΕΓΕΘΟΣ 1 

W Ενδεικτικό ύψος χρήστη [cm] 70 – 100 

A Πλάτος λεκάνης [cm] 12 – 23 

A1 Πλάτος θώρακα [cm] 12 – 21 

C Μήκος μέχρι την λεκάνη [cm] 38 – 60 

C1 Μήκος μέχρι το θώρακα [cm] 50 – 72 

B Βάθος στηρίγματος λεκάνης [cm] 12 

B1 Βάθος στηρίγματος θώρακα [cm] 12 

 Μήκος υποποδίου [cm] 17 

E Γωνία κλίσης [°] 25 – 85 

 Μέγιστο βάρος χρήστη [kg] 25 

Πλάτος [cm] 54 

Μήκος [cm] 100 

Ύψος [cm] 73 

Βάρος [kg] 17 

Διαστάσεις και βάρος 


