STABILO MULTISEAT
fotelik samochodowy
z tapicerką dostosowującą się do budowy dziecka

car safety seat
with the padding adjustable to a child’s body
MADE IN POLAND

ECE
R44/04

UNIVERSAL
Gr III 22-36 kg
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MONTHS
GUARANTEE

WWW.STABILO.KRAKOW.PL/MULTISEAT

STABILO MULTISEAT fotelik samochodowy

FOTELIK SAMOCHODOWY
CAR SAFETY SEAT

STABILO MULTISEAT car safety seat

SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE
ORTHOPAEDIC SEAT

HUŚTAWKA
SWING

LEKTYKA
LITTER

STABILO MULTISEAT
z tapicerka dostosowującą się do budowy ciała

with the padding adjustable to a child’s body

PRZEZNACZENIE

INDICATION

Fotelik przeznaczony jest dla osób zarówno
o obniżonym napięciu mięśniowym jak i dla osób z MPD
i spastycznością.

The seat is designed for children with low muscle
tension or with CP and spasticity.

DZIALANIE

ACTION

Dzięki zastosowaniu systemu STABILO dopasujesz
kształt i twardość fotelika do potrzeb każdej osoby:
- skorygujesz nieprawidłowe ułożenie miednicy
- ustabilizujesz tułów za pomocą bocznych pelot zabezpieczysz przed deformacjami
- wymodelujesz
odpowiednie,
asymetryczne
podparcie pleców w przypadku kifozy, skoliozy czy
pogłębionej lordozy
- dzięki regulowanemu zagłówkowi, prawidłowo
zabezpieczysz głowę i odcinek szyjny kręgosłupa

Thanks to the use of STABILO system you can adjust
both the shape and hardness of the seat according to
the needs of each person:
- correct an improper position of the pelvis
- stabilize the trunk with side supports thus prevent
it from deformities
- shape appropriate, asymmetrical support for the
back in case of kyphosis, scoliosis or hyper lordosis
- thanks to the adjustable headrest you will correctly
protect the head and cervical spine (neck)

ZASTOSOWANIE

USE

- jako fotelik samochodowy (certyfikowany wg ECE
R44/04)
- jako siedzisko ortopedyczne stabilizujące plecy
i głowę do przytwierdzenia do krzesła/fotela
- jako huśtawka w domu i na zewnątrz
- jako lektyka do przenoszenia dziecka na krótkie
dystanse – można użyć pasów mocujących
huśtawkę w przypadku przenoszenia dziecka przez
dwie osoby
- jako wypełnienie bujanego fotela

- as a child car safety seat (certified according to ECE
R44/04)
- as an orthopaedic seat stabilizing both the back
and head and being mounted to a chair/armchair
- as an indoor/outdoor swing
- as a short distance litter – you can use the swing
straps when two persons carry a child
- as an insert to the rocking chair
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The STABILO cushions being a padding of
the MULTISEAT serve primarily to
position the body in a proper way – from
the pelvis to the head. Consequently, a
child does not experience further
deformities even during a ride.

W foteliku istnieje możliwość regulacji
wysokości zagłówka, rozpiętości bocznych
pelot, a także podpięcia klina, który w
razie potrzeby umożliwi odchylenie
siedziska. Pasy mocujące i pas biodrowy
mogą być wydłużane lub skracane dzięki
klamrom.

We can adjust the headrest in the
STABILO MULTISEAT, as well as the width
of the side supports. There is a possibility
to attach a wedge-shaped metal
platform to gain a tilt.

STABILO
MULTISEAT
może
być
użytkowany w domu, w samochodzie i na
zewnątrz w różnych sytuacjach.

The STABILO MULTISEAT can be used at
home, in a car and outdoor in various
situations.

ELASTYCZNOŚĆ
UNIWERSALNOŚĆ
WYMIARY

SAFETY

Poduszki STABILO wypełniające fotelik
MULTISEAT służą przede wszystkim do
ułożenia ciała w prawidłowy sposób – od
miednicy po głowę. Dzięki temu u dziecka
nie utrwalają się wady postawy nawet
podczas jazdy samochodem.

COMFORT

The STABILO MULTISEAT is the only
child car safety seat designed
specifically for special needs children. It
is based on the STABILO system of
vacuum posture cushions, which can be
freely shaped to meet a child’s needs.
This way even a long ride is comfortable.

STABILIZATION

STABILO MULTISEAT jest jedynym na
rynku
fotelikiem
samochodowym
zaprojektowanym specjalnie dla osób
niepełnosprawnych. Jego podstawą jest
system próżniowych poduszek STABILO,
które można dowolnie formować według
potrzeb dziecka. Stąd jazda nawet przez
dłuższy czas jest wygodna.

FLEXIBILITY

The MULTISEAT is a child car safety seat
certified according to the European
safety standards ECE R44/04. The
mounting straps it is equipped with and
the necessity of strapping through and
fastening the car safety belt provide
holding of the device in the event of a
sudden deceleration.

VERSATILITY

STABILO MULTISEAT jest fotelikiem
samochodowym certyfikowanym według
europejskiej normy bezpieczeństwa ECE
R44/04. Własne pasy mocujące i
konieczność
przewleczenia
samochodowego pasa bezpieczeństwa
zapewniają trzymanie fotelika w razie
niebezpiecznej sytuacji na drodze.

STABILIZACJA

BEZPIECZEŃSTWO

STABILO MULTISEAT car safety seat

KOMFORT

STABILO MULTISEAT fotelik samochodowy
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STABILO MULTISEAT fotelik samochodowy
STABILO MULTISEAT ZAWIERA
A. STELAŻ aluminiowy
B. STABILO BASE Velcro
C. STABILO CONFORTABLE PLUS
Velcro
D. STABILO HEADREST Velcro
E. ZESTAW PASÓW
F. RĘCZNA POMPKA

STABILO MULTISEAT car safety seat
STABILO MULTISEAT CONSISTS OF

D

A
C

E
B

A. aluminium FRAME
B. STABILO BASE Velcro
C. STABILO CONFORTABLE PLUS
Velcro (modified for the
MULTISEAT)
D. STABILO HEADREST Velcro
E. SET OF STRAPS
F. HAND PUMP

F
AKCESORIA DODATKOWE

ADDITIONAL ACCESSORIES
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1. kamizelka
2. pasy stabilizujące miednicę i
odwodzące uda
3. platforma w kształcie klina
umożliwiająca
odchylenie
siedziska

1. 4-points holding vest
2. STABILO SHORTS for positioning
of the pelvis and legs abduction
3. wedge-shaped tilt platform
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Sprawdź również / Check also:

STABILO GRANDE

STABILO BEANSEAT VELCRO

Znajdź PODUSZKI STABILO na: / Find STABILO CUSHIONS on:

NOEL s.c.
Ul. Kołodziejska 1

30-607 Kraków
POLAND
stabilo@stabilo.krakow.pl

TEL.: +48 12 341 53 16

