
Színes
szorítókar – 

válasszon!
darabja 7,- EUR

Üloék a LEO
lovaglóüléshez

49,- EUR 

Lépodeszka peremmel felár 49,- EUR-tól

KÈRIÜK, VÀLASSZON

Nyakpárna
védelem a nyaknak

9,90 EUR-tól

TARTOZÉKOK

A mellkasi öv biztosítja a gyermeket
és lehetové teszi a szabad ülést 

pl. a reggeli megbeszélésnél vagy
labdajátéknál, 75,- EUR-tól

Fejtámasz
egyedileg beállítható

249,- EUR-tól

EDI

BEN

LEA

399,- EUR-tól

99,- EUR-tól

499,- EUR-tól

LEO

459,- EUR-tól

Az árak nettó 
árak, amelyek 

19 %-os Áfával és a
szállítási átalánnyal

egészülnek ki.

Az EDI szék magasabb
háttámlával rendelkezik.

A KEDVENC ÜLOHELY
Ülobútoraink olyan gyermekeknek kínálnak
természetes üloÿhelyet, akik nem képesek stabilan
ülni. A fa, mint természetes alapanyag a
gyermekeknek testük lényegesen intenzívebb
érzékelését teszi lehetové, amely pozitív ösztönzo
hatással bír. A biztonságos és stabil ülés lehetové
teszi, hogy a gyerekek figyelmüket a terápiára,
játékra, vagy az étkezésre összpontosítsák.

BEN és EDI: két rendkívül praktikus és hordozható
aktívszék, amelyeket kifejezetten a gyenge törzsi-
és ülési stabilitással rendelkezo gyermekeknek
fejlesztettünk ki. A támasztékok ékekkel és 

zsámoly való kombinációja eddig 
egyedülálló, amely a gyerme-

keknek az alternatív, 
biztonságos, és termés-
zetes ülés élményét kínál-
ják. A különbözo méretek 
valamennyi korosztályhoz

illenek, amelyek a számos
kiegészito kellék révén további

egyedi kialakítást tesznek lehe-
tové, a gyermek személyes igényeit 

szem elott tartva. Bútoraink kialakításához
a klasszikus Peto fokos szék adta az ihletet.

LEA üléstámasz
a bevásárló

kocsihoz.
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1. méret 1-4 év
2. méret 4-7 év
3. méret 7-10 év
4. méret 10 évtol”
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AZ EGYES MODELLEK
LEA üléstámasz 99,- EUR-tól
2 támasztékkal és 3 pár távolságtartóval
BEN / EDI szék, 1- 4. méret 399,- EUR-tól
zsámoly, ékkel, 2 támaszték 
szorítókarokkal és övekkel elore felszerelve
LEO lovaglóülés, 1-2. méret 499,- EUR-tól
zsámoly, 2 támaszték szorító-
karokkal és övekkel elore felszerelve
MAGASÍTÓ ELEM a magasabb üléshez 109,- EUR-tól
Méret 1 – 2 (BEN/EDI/LEO)
Valamennyi ülobútorunk saját tervezésü és szabadalmi jogilag védett.

TARTOZÉKOK (ábra nélkül)
Hátparna, különbözo méretek, huzattal 54,- EUR-tól

Ülonadrág, különbözo méretek 105,- EUR-tól

Medenceöv, különbözo méretek 68,- EUR-tól

Fogórúd a háttámaszhoz (BEN, EDI) 58,- EUR-tól

Kerekek elore felszerelve (BEN, EDI) 38,- EUR-tól

Sarok zsámoly (BEN, EDI) 26,- EUR-tól

csúszásgátló szonyeg (LEO, BEN, EDI), színe: zöld 19,- EUR

Kis fejtámasztékok EDI 84,- EUR

Az árak nettó árak, amelyek 19 %-os áfával és a szállítási átalánnyal egészülnek ki. 

A különbözo méretek és tartozékok pontos árát az egyes termékjegyzékekben találja 

meg: www.kreativinholz.de

FOGLALJON HELYET!
Felkeltettük az érdeklodését egy székkel vagy üléstámasszal 
kapcsolatban? Szeretné oket kipróbálni? Egyedi gyártásra lenne
szüksége? Kérjük lépjen velünk kapcsolatba.
kreativ in holz – egy kicsit másképp
Tul. Manuela Bartl � Schloßhügelweg 9 � 85467 Neuching
telefon 08123 / 99 18 785 � fax 08123 / 99 18 786
mail: service@kreativinholz.de � www.kreativinholz.de 
Adószám: 114/191/17627 � EU- Adószám: DE307916316
Látogasson meg minket a Facebook-on.

Idopont: október 2016©grafikai tervezés & fényképezés: jannet@j-armstrong.de

A LEO lovagló zsámoly 
egy aktív ülobútor és egy

különleges alternatíva.
Csíporendellenességgel 
rendelkezo kisgyerme-

keknek ajánlott terápiás
segítségként a törzs 

erosítéséhez.

A méretben illo, kerekekkel
felszerelt magasító elem 

lehetové teszi a magasabb ülést az
otthoni étkezoasztalnál – és egy hordozható változat
családi és baráti, vagy egy éttermi látogatáshoz.

A biztonságos és stabil ülés lehetové teszi, hogy a
gyerekek figyelmüket a terápiára, játékra, vagy az
étkezésre összpontosítsák. A segíto elemek fokozatos
leépítése révén a törzs tartása tovább fejlesztheto.

109,- EUR

� intenzívebb testérzékelés
� a fa alapanyag ösztönöz

� elosegíti a törzsi stabilitás
fejlesztését

� feszesebb testtartás
� aktív ülés a támasztékok

leépítése útján
� szabad ülés övek segítségével

� hordozható szék terápiához,
étterembem, fodrásznál ...

A hordozható üléstámasz 
LEA – illik minden nagy 
bevásárlókocsihoz. 
A támasztékok a különbözo

távolságtartók segítségével
beállíthatók a szükség szerinti

magasságra. Egy pár egyszerü
kézmozdulattal minden a helyére kerül és kezdodhet a közös
bevásárlás.

A TERMÉSZETES ÜLÉSA TERMÉSZETES ÜLÉS
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