
 Mini Standy
Mini Standy DJ

Ormesa MiniStandy -seisomatelineet 
tarjoavat yksilölliset säätömahdollisuudet. 
Niissä on tarrasäädettävät lantio- ja rintatuki, 
polvituet, kantapidikkeet sekä säädettävä iso 
pöytälevy. 3 kokoa. Saatavana myös versiot 
MiniStandy DJ, Standy 3 ja Standy 4.

Ormesa MiniStandy seisomatelineet lapsille

Optiona saatavassa MiniStandy DJ seisomateli-
neessä on äänilähde, (patentoitu audiojärjestelmä) 
jonka värähtely tuntuu seisomatelineen rungossa 
ja muissa osissa. Tämä antaa lapselle stimuloivan 
aistikokemuksen ja parantaa vuorovaikutusta 
ympäristön kanssa. 3 kokoa.
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Varmista että 
mitat F ja G 
ei ylitä
ehdotettuja
tuille annettuja 
mitta-arvoja.

* koko 1: leveys: pöytälevyn leveys
koko 2 ja 3: leveys nupeista  
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pystytankojen kohdalta 

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Ominaisuuksia

Tekniset tiedot

Irroitettava pöytälevy 
(säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus) 

Metallirunko on maalattu epoksimaalilla 
ja myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja 
säädettävät osat, joiden säätöön ei tar-
vitse työkaluja. Ei kallistettava alusta.

Korkeus- ja syvyyssäädettävät polvituet 
(säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvi-
kulma). 

DJ: Seisomatelineenkontrollipaneelilla ja 
QR-koodilla voidaan hyödyntää sovelluksia.

DJ: Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä paten-
toitu moduulijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan 
ääni- ja videosignaaleista värähtelyä.

Korkeus- ja leveyssäädettävä rintakehän 
tuki lisäksi rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Korkeus- ja leveysäädettävä lantiotuki 
lisäksi rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys 
säädettävissä. Nilkkaremmeissä 
tarrakiinnitysmekanismi

Pyörien halkaisija on 75 mm. Lukittavissa 
takapyörissä on toimintavarmat jarrut. Pyörien 
ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla

Lisävarusteena saata-
vana kavennuspalat (-3 cm)

Verhoiluosat voi
pestä ja desinfioida.

Jalkojen lähennys ja loitonnus säätö,  
nilkkaremmien kiinnitys tarranauhoilla 

60 cm 

74 - 86 cm 

49 - 77 cm 

64 cm 

14 - 26 cm 

41 - 55 cm 

53 - 72 cm 

60 cm 

18 cm 

75 - 100 cm 

19 kg 

35 kg 

koko 1
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78 - 90 cm 

59 - 87 cm 

65 cm 

14 - 32 cm 

52 - 68 cm 

67 - 94 cm 

65 cm 

22 cm 

95 - 125 cm 

21 kg 

45 kg 

koko 2
80 cm 

83 - 95 cm 

69 - 100 cm 

70 cm 

14 - 42 cm 

62 - 86 cm 

82 - 110 cm 

70 cm 

29 cm 

120 - 150 cm 

23 kg 

55 kg 

koko 3
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A: Alustan pituus

B: Kokonaispituus

C: Korkeus jalkatuki - pöytälevy

D*: Kokonaisleveys

E: Korkeus jalkatuki - polvituki

F: Korkeus jalkatuki - lantiotuki

G: Korkeus jalkatuki - rintatuki

L: Tukien minimi ympärysmitta

M**: tukien sisäleveys

N: käyttäjän pituus

Kokonaispaino

Max. kuormitus

Syvyys-,korkeus- ja 
kulmasäädettävä 
päätuki 
lisävarusteena

Edestä ja takaa 
säädettävä 
rintatuki
ja lantiotuki. 


