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De Franka is speciaal ontwikkeld als binnenonderstel voor 
zitortheses. Door de in de rugbuis geïntegreerde duwbeugel en 
standaard 100 mm zwenkwielen is het onderstel gemakkelijk te 
verrijden. 
De eenvoudige hoogteverstelling en traploze kantelverstelling 
zorgen dat het onderstel gebruikt kan worden voor verschillende 
dagelijkse activiteiten zoals eten, spelen of TV kijken.

Binnenonderstel 
voor zitortheses

Franka

ZITTEN

Een stoel 
hélemaal voor 
mij alleen!



De specialist in hulpmiddelen voor kids  |  + 31 (0) 486 - 45 33 44  |  www.atlaskidtech.nl

Een goede zithouding is belangrijk. De juiste zithouding heeft een positieve invloed op de 
groeiontwikkeling van kinderen en kan invloed hebben op gedrag. Voor kinderen bij wie een in te 
stellen stoel niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan gekozen worden voor de inzet van een 
zitorthese. 

Iedereen is uniek, dus iedere stoel moet ook uniek zijn. Een goede stoel is daarom aangepast aan 
de gebruiker en niet andersom.

Franka
De Franka is een binnenonderstel dat speciaal is ontwikkeld voor het gebruik in combinatie met een 
zitorthese. De rugbuis is in diepte en hoek instelbaar wat zorgt voor een compacte, maar stevige 
ondersteuning van de rugleuning van de orthese. Het onderstel is standaard voorzien van een set 
in breedte, hoogte en hoek instelbare armleggers die nauw langs de zitorthese afgesteld kunnen 
worden om het kind optimaal te kunnen ondersteunen.

Het onderstel is eenvoudig in hoogte verstelbaar van grond tot tafelhoogte.

De Franka is standaard voorzien van 4 dubbel beremde zwenkwielen van 100 mm en een in de 
rugbuis geïntegreerde duwbeugel. Hierdoor is de stoel eenvoudig en ergonomisch te verplaatsen, te 
manoeuvreren in kleinere ruimtes en aan te schuiven aan tafel.

Kantelverstelling
De Franka is voorzien van een traploos verstelbare gasveer kantelverstelling die bediend wordt vanaf de 
duwbeugel. Door de wisselmogelijkheid van een actieve naar een passieve houding, is de stoel 
geschikt voor verschillende dagelijkse activiteiten zoals eten, spelen, ontspannen, 
huiswerk maken of tv kijken.

Optimaal afgestemd op de orthese
De basisplaat van de Franka is voorzien van sleufgaten. Samen met de 
diepteverstelling van de rugbuis en beenbuizen kan de zitorthese zo 
optimaal mogelijk qua zwaartepunt gepositioneerd worden.
Afhankelijk van de breedte van de orthese kan de ontvangstbuis 
van de armleggers ingekort worden om deze zo nauw mogelijk 
langs de ortheses te laten lopen.

De Franka is ontwikkeld in samenwerking met , 
maar kan met alle gangbare zitorthese merken gebruikt worden.

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.

Franka
De Franka is standaard voorzien van:

• basisplaat met sleufgaten voor 
montage zitorthese

• armsteunen in breedte, hoogte-  
en hoek verstelbaar

• gasveer zithoogteverstelling
• gasveer kantelverstelling
• rughoekverstelling
• 4 dubbel beremde zwenkwielen  

van 100 mm doorsnede
• geïntegreerde duwbeugel

Enkele opties zijn:

• elektrische hoogteverstelling
• voetplaat met diverse 

verstelmogelijkheden
• werkblad
• centrale beremming
• frameverlening aan voorzijde
• anti-kiep steun
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TECHNISCHE GEGEVENS

Franka Maat 1 Maat 2
Maximale belasting 50 kg 75 kg
Breedte tussen armleggers (standaard) 38,5 - 52,5 cm 38,5 - 52,5 cm
Breedte tussen armleggers (ingekort) 24,6 - 38,6 cm 24,6 - 38,6 cm
Inbouwdiepte zitorthese 35 - 56 cm 35 - 56 cm
Hoogteverstelling gasveer 18 - 55 cm 18 - 55 cm
Hoogteverstelling elektrisch 26 - 55 cm 26 - 55 cm
Zithoekverstelling -5° - +35° -5° - +35°
Afmeting frame (L x B) 61 x 54 cm 75 x 64 cm
Kleur frame Antraciet Antraciet
Gewicht 10 kg 12 kg


