
Ståstativ 

SQUIGGLES

Squiggles ståstativ er et ståstativ utviklet spesielt for funksjons-hemmede barn i 
alderen 1–5 år.  Squiggles ståstativ er enkelt å tilpasse til det enkelte barn, selv med 
barnet i ståstativet. 
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Squiggles ståstativ

Et ståstativ utviklet spesielt for funksjonshemmede 
barn i alderen 1–5 år. 

Squiggles ståstativ er enkelt å tilpasse til det enkelte 
barn, selv med barnet i ståstativet. 

Squiggles ståstativ gir deg mange muligheter:
• Ståvinkel fra nesten liggende til 90°
•  Justerbar i forhold til barnets høyde
•  Bryststøtte, regulerbar i høyde, vinkel og dybde
•  Hoftestøtte, regulerbar i høyde, vinkel og dybde
•  Sidestøtter, regulerbar i bredde
•  Leggstøtter, regulerbar i høyde, bred de, dybde og 

vinkel
•  Fotplate, justerbar i vinkel
• Utvalg  understell

Ståstativet kan benyttes som dorsalt ståstativ (med 
støtte i ryggen) eller som ventralt ståstativ (med støtte 
på framsiden av kroppen). Ståstativet konverterer 
enkelt mellom dorsalt og ventralt ståstativ.

Designet er tiltalende for både barn og voksne. 
Squiggles ståstativ leveres i fire farger, grønn, 
oransje, blå og rosa.

Spesifikasjon Min Max
Alder 1 år 5 år
Brukers høyde 75 cm 111 cm
Bryststøtte, vinkel –30° +30°
Bryststøtte, dybdejustering 5 cm
Bryststøtte høyde 
(fotplate til armhule)

55 cm 82 cm

Brystbredde (mellom 
sidestøttene)

16 cm 23 cm

Hoftestøtte (fra fotplate til 
midt på setet)

30 cm 53 cm

Hoftestøtte bredde
(mellom sidestøtter)    

16 cm 23 cm

Avstand mellom midtlinjen
i knærne

14 cm 21,5 cm

Fotplate, vinkel 10° plantarfleksjon    10° dorsalfleksjon
Bordhøyde (ventralt) 55,5 cm 82,5 cm
Bordhøyde (dorsalt) 48 cm 82,5 cm
Bord vinkeljustering
(ventralt)

30°  

Bord vinkeljustering 
(dorsalt)

40°  

Brukervekt 22 kg

Spesifikasjoner Squiggles ståstativ

Spesifikasjon Ståstativ Understell 
justerbart med 
gassfjær

Understell, 
fast (sammenslått)

Mobilt understell

Vekt 7 kg   5,5 kg           1,5 kg 13,4 kg  (8,4 kg uten hjul)

Bredde 39 cm 55 cm          54 cm 74 cm
Lengde 68 cm 82 cm 69 cm 74 cm
Høyde 39 cm 51,5 cm        6 cm
Lengde sammenslått 70 cm
Høyde sammenslått 30 cm
Vinkel 90–160º 90–110º 90–110º
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