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De betere energie verdeling door de juiste 
zithouding komt bij de maaltijd tot uiting in 
een gezellige maaltijd die met meer harmonie 
kan worden afgesloten. Het schoonmaken 
kan met een licht bevochtigde zachte doek.
De schuifkinderstoel ziet er harmonieus uit en 
is gemaakt van massief beukenhout. Voor de 
kleurbehandeling van de schuifkinderstoel is  
gebruik gemaakt van een niet-toxische verf.  
De moderne vormgeving zal goed passen in 
elk interieur, zowel thuis, op school, de 
praktijk of op het dagverblijf.

De schuifkinderstoel wordt in Italië, in een kleinschalig bedrijf, 
vervaardigd en voldoet aan alle gestelde Europese richtlijnen, 
t.a.v. de ecologie en de Europese materiaal normering en 
certificering. Voor meer informatie over de iisg-certificering, 
zie www.safetoys.net

Verkoop Azur voor Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk:

Voor gebruik bij logopedie, kinderfysiotherapie,
ergotherapie, op kinderdagverblijven, op scholen 

en in huis.

Geschikt voor elke kinderleeftijd en direct verstelbaar 
in 8 verschillende posities

Met een korte schuifbeweging klikt de schuifkinder-
stoel precies in de gewenste stand op de hoogte die 
voor het kind nodig is. De stoel is verstelbaar in 
8 posities. Daarom is dit type kinderstoel ideaal voor 
de praktijksetting bij logopedie, kinderfysiotherapie 
en ergotherapie, waar de instelling veelvuldig 
gevarieerd dient te worden in verschillende 
hoogten.

Opgeklapt neemt de schuifkinderstoel weinig 
ruimte in (45x94x15 cm). Binnen enkele 
seconden is de schuifkinderstoel uit te 
klappen en staat vervolgens zeer stabiel 
(45x96x70 cm). Ook bij zeer bewegelijke 
kinderen is deze hoge stabiliteit gegarandeerd.

De schuifkinderstoel il Seggiolo is met ABS kunststof
(Acryloniril, Butadieen, Styreen) tafelblad, de 3 punts-
riem, houten beugel, staaf in het midden en de 
stoelverkleiner goed als eerste kinderstoel te ge-
bruiken, maar door enkele simpele ingrepen kan de 
schuifkinderstoel ook voor oudere kinderen prima 
geschikt worden gemaakt. Het smalle zitgedeelte is 
onderling uitwisselbaar met de brede voetenplank. 
Hierdoor kan ook een ouder kind beter zitten.

Zonder

gereedschap

binnen enkele

seconden

verstelbaar!



Flexibel en gemakkelijk 
in gebruik voor 

elke leeftijd. 
Met een 
simpele druk 
op de twee 

scharnieren 
en korte schuif-

beweging is elke 
gewenste zithoogte 
instelbaar.

Zowel de zitting als 
de voetensteun zijn 
direct instelbaar zonder 
gereedschap.

Het tafelblad van ABS 
kunststof is afwasbaar 
en biedt een maximum 
aan comfort en gemak.

Het sluitingssysteem met 
houten staaf en beugel 
voorkomt het wegglijden 
van het jonge kind.

De 3 puntsriem biedt 
het kind comfort en 
veiligheid.

Dankzij de innovatieve 
veiligheidssluiting van
de verstelbare schuif-
kinderstoel il Seggiolo is 
de kans dat deze vanzelf 
dicht slaat minimaal.

De schuifkinderstoel il Seggiolo is ergonomisch en comfortabel

De stoelverkleiner is gewatteerd, 
goed afneembaar en kan worden 
meegeleverd met de schuifkinder-
stoel.

De schuifkinderstoel il Seggiolo

In kinderdagverblijven is deze schuifkinderstoel 
onmisbaar in het gebruik. Bij integratie in het basis-
onderwijs is de schuifkinderstoel il Seggiolo o.a. voor 
kinderen met een beperking overal inzetbaar bij de 
verschillende activiteiten. De werkhoogte is binnen 
enkele seconden, zonder gereedschap aan te passen. 
Een correcte zithoogte in relatie tot het werkblad is 
essentieel. Het kind heeft beter zicht op het werk-
materiaal en is hierdoor meer gemotiveerd om de 
taak af te maken.
Het kind zit goed in evenwicht doordat de rug, heupen
en knieën in de juiste stand optimaal gesteund 
worden. Vooral drukke kinderen zullen hierdoor 
eerder tot rust komen en de bezigheden meer 
geconcentreerd en langer kunnen volhouden. 
Bij kinderen met het syndroom van Down, die een 
lage spierspanning hebben, geeft de schuifkinder-
stoel door de correcte zithouding voldoende basis 
om de spierspanning in hun lijf goed te ervaren en 
op te bouwen. Hierdoor kunnen zij het langer vol-
houden om te werken.

Maten uitgeklapt: 
45x96x70 cm. 
Maten opgeklapt: 
45x94x15 cm.


