Flexibiliteit:
De Netti Mini kan van 8o naar voren tot 18o naar achteren
gekanteld worden. Tevens biedt de rug een verstelling tot 40o
achterover. Beide functies kunnen met behulp van gasdrukveren
traploos versteld worden. De stoel kan zowel met vaste als met
hoekverstelbare beensteunen besteld worden.
De armleuningen zijn traploos in hoogte verstelbaar en kunnen
indien gewenst bijvoorbeeld voor transport afgenomen worden.
De hoofdsteun kan in de hoogte, diepte en hoek versteld
worden.

De Netti Mini is een multifunctionele rolstoel die dezelfde mogelijkheden biedt voor een goed
zitcomfort, flexibele instel- en positioneringsmogelijkheden als de Netti III voor volwassenen.

Transport:
De Netti Mini kan zonder gereedschap voor transport uit elkaar
genomen worden. Zowel de voor- als achterwielen zijn met een
QR-as uitgerust.

De ergonomisch unieke opbouw van de stoel en de daarmee verbonden rijeigenschappen hebben
tot gevolg dat het kind in veel gevallen zelfstandig met de stoel kan rijden.
De Netti Mini is verkrijgbaar in de zitbreedten 25, 30 en 35 cm. De stoel is verkrijgbaar in de
(frame)kleuren geel, rood en blauw.
Zitcomfort:
Het Vital Base zitsysteem garandeert een optimaal zitcomfort en
het vermindert het gevaar van decubitus door het hoogwaardige
Netti zitkussen. Tevens biedt het uitstekende mogelijkheden om
het kind optimaal te positioneren.
Het “Smart/Stabil” rugkussen biedt een goede ondersteuning van
de lendenwervelkolom en geeft bovendien extra ondersteuning
aan de Thoracale wervelkolom.

Remmen:
De Netti Mini wordt in de standaard versie met trommelremmen
geleverd. Deze rem kan zowel door een eventuele begeleider als
door het kind zelf bediend worden. De trommelrem heeft het
voordeel dat ze niet bijgesteld hoeft te worden aangezien ze
volledig luchtdruk onafhankelijk werkt.

Door de spanbanden van de rug kan ook verdere ondersteuning
aan de lendenwervelkolom gegeven worden.

Accessoires:
De Netti Mini kan bijvoorbeeld met een werkblad, zijpilotten en veiligheidsgordel uitgerust worden.
Neemt u daarbij ook kennis van onze folder voor aanvullende mogelijkheden.
Positionering:
De zitdiepte is van 28,5 tot 34,5 cm. instelbaar. In combinatie
met de uitschuifbare stukken van de beensteunen, die tot 10
cm. uittrekbaar zijn, is het perfect mogelijk het kind goed te
positioneren.
De ergonomisch in hoogte verstelbare beensteunen maken het
mogelijk de knie optimaal te positioneren ten opzichte van het
bekken.

