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De Basti zorgt voor veilig en plezierig baden en douchen.
Het bad- en douchezitje kan zowel zittend als liggend worden 
gebruikt. Dankzij de lage zithoogte is er tijdens het baden weinig 
water nodig. Het zitje is standaard voorzien van een borstband.
Extra hoofdondersteuning en hoes met heupcontour zijn optioneel.
De Basti is ook geschikt voor gebruik in een zandbak of in de zee.
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Basti
Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Een goede verzorging is niet alleen belangrijk 
voor de hygiëne en gezondheid maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling.

Bij het verzorgen van kinderen komt heel wat kijken, zeker wanneer een kind speciale verzorging 
nodig heeft. De ideale werkhoogte tijdens de verzorging is voor ouders of verzorgers erg belangrijk.

Basti
De Basti zorgt voor veilig en plezierig baden en douchen. Het bad- en douchezitje kan zowel zittend 
als liggend worden gebruikt. Dankzij de lage zithoogte is er tijdens het baden weinig water nodig. 
Het zitje is standaard voorzien van een borstband. Extra hoofdondersteuning en een hoes met 
heupcontour zijn optioneel. De heupcontour stabiliseert kleinere kinderen in een zittende positie en 
zorgt voor een zeer lage zithoogte van nagenoeg 0 cm.

Rug- knie- en hoofdhoekverstelling
De rug-, knie- en hoofdhoek zijn individueel verstelbaar en zorgen voor een veilige en 
comfortabele positie. Door de centrale bediening van de rughoekverstelling, bij de maten 1, 2 en 3, 
kun je het kind met één hand vasthouden tijdens het verstellen van de rughoek. Bij de maat 4 kan de 
rughoek aangepast worden via twee roestvrijstalen, vast te zetten, draaipunten.

Douche onderstel
In combinatie met het douche onderstel is de Basti geschikt als douchezitje.
Het onderstel is gemaakt van roestvrijstaal en voorzien van 4 beremde wielen.

Materiaal
De Basti bestaat uit een zwart gepoedercoat frame met een afneembare en waterdoorlatende hoes.
De hoes is eenvoudig te verwijderen en te wassen op 30 graden.

De Basti is ook geschikt voor gebruik in een zandbak of in de zee.

De Basti is standaard voorzien van: 

• rughoekverstelling
• kniehoekverstelling
• hoofdhoekverstelling
• borstband
• zwart gepoedercoat onderstel

Opties:

• hoes met heupcontour
• hoofdondersteuning
• extra borstband
• douche onderstel incl. 4 beremde 

wielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Basti  Maat 1  Maat 2    Maat 3                Maat 4
Geschikt voor lichaamslengte 100 - 120 cm 115 - 135 cm   130 - 150 cm               145 - 165 cm
Maximale belasting  35 kg  45 kg    55 kg                 75 kg
Zitbreedte  30 cm  35 cm    35 cm                 40 cm
Zitdiepte  30 cm  34 cm    38 cm                 44 cm
Rughoogte  45 cm  61 cm    71 cm                 82 cm
Rughoek  90 - 180°  90 - 180°    90 - 180°                 90 - 180°
Kniehoek  0 - 90°  0 - 90°    0 - 90°                 0 - 90°
Hoek hoofdondersteuning  0 - 90°  0 - 90°    0 - 90°                 0 - 90°
Onderbeenlengte  19 cm  20 cm    28 cm                 28 cm
Kleur frame / kleur bekleding  Zwart / blauw  Zwart / blauw    Zwart / blauw            Zwart / blauw
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