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De Loeki 2 biedt kinderen extra ondersteuning tijdens het zitten. 
De stoel is standaard voorzien van een gasveer onderstel met 
voetpedaal voor de hoogteverstelling. Voor het creëren van een 
optimale zithouding, kan een kind tijdens het instellen in de stoel 
blijven zitten. De Loeki 2 is geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden. Zowel thuis, in de kleuterklas als op school.

Aangepaste 
kinderstoel

Loeki 2
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Een stoel 
hélemaal voor 
mij alleen!
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Loeki 2
Een goede zithouding is belangrijk. Een juiste zithouding heeft een positieve invloed op de 
groeiontwikkeling van kinderen en kan invloed hebben op gedrag. 
Iedereen is uniek, dus iedere stoel moet ook uniek zijn.

Een goede stoel is daarom aangepast aan de gebruiker en niet andersom.

Loeki 2
De Loeki 2 biedt kinderen extra ondersteuning tijdens het zitten. De stoel is standaard voorzien van 
een compact gasveer onderstel met een voetpedaal voor de hoogteverstelling, een verstelbare en 
opklapbare voetenplank en armsteunen.

Standaard is de stoel voorzien van 4 dubbelberemde zwenkwielen en een duwbeugel. 
Hierdoor is de stoel eenvoudig en ergonomisch te verplaatsen, te manoeuvreren in kleinere ruimtes 
en aan te schuiven aan tafel.

Groeimogelijkheid
Het grote bereik van de instelmogelijkheden zorgt dat de Loeki 2 mee kan groeien met het kind. 
Met behulp van enkele draaiknoppen kan de zitdiepte, de rughoek en de hoogte van de armsteunen 
snel en eenvoudig worden versteld.

Instellen
Voor het creëren van een optimale zithouding, kan het kind tijdens het instellen in de stoel blijven 
zitten. Dit voorkomt het meerdere malen opstaan of uit de stoel tillen. Zo zie je direct of de stoel juist 
is ingesteld. 

Dankzij de vele maten, accessoires en aanpassingsmogelijkheden is de Loeki 2 geschikt voor 
kinderen van alle leeftijden.

De Loeki 2 is standaard voorzien van:

• armsteunen
• opklapbare voetenplank
• zithoogteverstelling
• zitdiepteverstelling
• zitbreedteverstelling
• rughoek en -hoogteverstelling
• bevestigingspunten 
   voor fixatiematerialen
• 4 dubbelberemde zwenkwielen
• duwbeugel
• bekleding uitgevoerd in stof

Enkele opties zijn:

• hoofdsteun
• romppelotten
• abductie instelling 
• dijbeenondersteuning
• werkblad
• zithoekverkanteling
• centrale beremming
• afwasbare flexi bekleding
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TECHNISCHE GEGEVENS

Loeki 2 Maat 0 Maat 1 Maat 1b Maat 2
Geschikt voor lichaamslengte 75 - 100 cm 90 - 120 cm 105 - 140 cm 120 - 160 cm
Maximale belasting 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg
Zitbreedte 16 - 25 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm
Zitdiepte 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm
Zithoogte 46 - 58 cm 46 - 58 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm
Zithoogte lage uitvoering 35 - 40 cm 35 - 40 cm - -
Onderbeenlengte 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 48 cm
Afmeting frame (L x B) 66 x 45 cm 66 x 45 cm 77 x 53 cm 77 x 53 cm
Kleur frame Wit Wit Wit Wit
Kleur bekleding Petrol / Grijs of

Grijs / Zwart
Petrol / Grijs of
Grijs / Zwart

Petrol / Grijs of
Grijs / Zwart

Petrol / Grijs of
Grijs / Zwart


