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De Bello 2 mini biedt extra ondersteuning waardoor zelfs de 
allerkleinste kinderen langer en zelfstandig kunnen zitten. 
Door de wisselmogelijkheid van een actieve naar een passieve 
houding, is de stoel geschikt voor verschillende dagelijkse 
activiteiten zoals eten, drinken of lekker ontspannen.
De stoel is eenvoudig in hoogte te verstellen van grond tot 
tafelhoogte.

Aangepaste 
kinderstoel 
met verkanteling

Bello 2 mini

ZITTEN

Een stoel 
hélemaal voor 
mij alleen!
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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.

Bello 2 mini
Een goede zithouding is belangrijk. De 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.

Bello 2 mini
De Bello 2 mini biedt extra ondersteuning waardoor zelfs de allerkleinste kinderen langer en 
zelfstandig kunnen zitten. 
Door de wisselmogelijkheid van een actieve naar een passieve houding, is de stoel geschikt voor 
verschillende dagelijkse activiteiten zoals eten, drinken of lekker ontspannen.
De stoel is eenvoudig in hoogte te verstellen van grond tot tafelhoogte.

De Bello 2 is standaard 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.

Kantelverstelling
De Bello 2 mini kan tijdens ontspannings- of eetmomenten achterwaarts worden gekanteld, waardoor er 
een passievere zithouding wordt gecreëerd. 
Kanteling van de gehele opbouw is mogelijk door middel van een traploos verstelbare gasveer.

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

Abductie
De optionele abductie instelbare zitting geeft een beenspreiding van 0 - 30 graden. Door de 
schaalverdeling is de beenspreiding goed symmetrisch in te stellen. De abductie instelbare zitting 
wordt geleverd met een extra brede voetensteun.

De Bello 2 is standaard voorzien van:

• armsteunen
• zithoogte, -diepte en -breedte
   verstelling
• rughoek en -hoogteverstelling
• bevestigingspunten 
   voor fixatiematerialen
• 4 dubbelberemde zwenkwielen
• bekleding uitgevoerd in stof
• duwbeugel

Enkele opties zijn:

• hoofdsteun
• romppelotten
• abductie instelling 
• dijbeenondersteuning
• werkblad
• fixatiemateriaal
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TECHNISCHE GEGEVENS

Bello 2 mini
Geschikt voor lichaamslengte 65 - 80 cm
Maximale belasting 20 kg
Zitbreedte 14 - 22 cm
Zitdiepte 12 - 19 cm
Zithoogte 25 - 62 cm
Onderbeenlengte 12 - 22 cm
Zithoekverstelling 0° - 42° of -5° - +37°
Afmetingen frame (L x B) 58 x 52 cm
Kleur frame Wit
Kleur bekleding Blauw of Roze


