
SITTER SEAT 

Το κάθισμα Soft-Touch SITTER SEAT είναι κατάλληλο για παιδιά  
και για ενήλικες.  
 
Είναι άνετο, λειτουργικό και ασφαλές, ενώ παράλληλα παρέχει 
τις κατάλληλες στηρίξεις.  
 
Είναι αδιάβροχο και εγγυημένα ανθεκτικό σε επιφανειακές 
φθορές όπως γδαρσίματα και σκισίματα. 
 
Το SITTER SEAT δεν έχει ραφές και δεν περιέχει λάτεξ.  
 
Το Special Tomato SITTER SEAT διαθέτει σκληρό εξωτερικό που 
αντέχει στις κακουχίες και στον χρόνο, ενώ το εσωτερικό του 
είναι φτιαγμένο από μαλακό και άνετο αφρολέξ που εγγυάται 
πάντα μια άνετη εμπειρία καθίσματος.  
 
Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη και 3 διαφορετικά χρώματα, το Soft-
Touch SITTER SEAT είναι σίγουρα ιδανικό για το παιδί σας.  
 
 

Το άνετο κάθισμα που προσαρμόζεται  
στην καρέκλα, στον καναπέ ακόμη  
και στο αυτοκίνητο ! 

Χαρακτηριστικά 

• Μαλακό κάθισμα με αντιολισθητική  
επιφάνεια καθίσματος. 

• Αδιαπέραστο από υγρά. 

• Ενσωματωμένος απαγωγέας σκελών. 

• Πλευρικά στηρίγματα κεφαλής. 

• Ρυθμιζόμενη ζώνη 5 σημείων. 

• Ιμάντες στερέωσης του καθίσματος. 

• Υλικό χωρίς λατέξ με ενσωματωμένη  
αντιμικροβιακή προστασία. 

• Εύκολο στο καθάρισμα. 

• Ανθεκτικό σε επιφανειακές φθορές και 
σκισίματα. 

Το SITER SEAT μπορεί να προσαρμοστεί 
επάνω σε αμαξίδιο βόλτας, καρέκλα,  
καναπέ ακόμη και στο αυτοκίνητο ! 



Βάση 

(Για τα μεγέθη: 1, 2, 3)  

Περιγραφή Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Μέγεθος 4 Μέγεθος 5 

Ηλικία χρήστη 1-3 ετών 3-6 ετών 6-9 ετών 9-14 ετών 13 και πάνω 

Μέγιστο βάρος  
χρήστη 

9-18 kg 13-27 kg 18-36 kg 22-50 kg 40-90 kg 

Ύψος χρήστη 75-100 cm 87-120 cm 100-140 cm 125-162 cm 135-185 cm 

Πλάτος καθίσματος 20 cm  25 cm  30 cm  35 cm  40 cm  

Βάθος καθίσματος 17,5 cm 23,5 cm 28,5 cm  33,5 cm  40 cm  

Ύψος πλάτης 52,5 cm  65 cm  72,5 cm  82,5 cm  97,5 cm  

Συνολικό πλάτος 30 cm  35 cm  40 cm  45 cm  50 cm  

Συνολικό βάθος 30 cm  35 cm  40 cm  47,5 cm  52,5 cm  

Συνολικό Ύψος 62,5 cm  72,5 cm  85 cm  95 cm  110 cm  

Βάρος καθίσματος 2,7 kg 4,5 kg  5,9 kg 7,25 kg  8,6 kg  

Διαστάσεις 

Αξεσουάρ 

Σταθερή ξύλινη βάση  Τροχήλατη ξύλινη βάση  

Προσκέφαλο 

(Για τα μεγέθη: 2 έως 5)  

Διαθέσιμα χρώματα: Aqua, Liliac, Gray 


