
R82 Wombat Solo
En funksjonell arbeidsstol
for optimal uavhengighet 
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R82 Wombat Solo 
Prisforhandlet fra 2. mai 2020

Wombat Solo er en smart og enkel arbeidsstol for barn i 
alle aldre. Stolens størrelse kan justeres etterhvert som 
barnet vokser, derfor er Wombat Solo en stol for livet. 

Med sitt moderne design, diskrete ramme og delikate 
farger, passer stolen inn i enhver setting. Stolen passer 
til de fleste skolepulter og opptar ikke ekstra plass i 
klasserommet. 

Wombat Solo leveres som standard med grå ramme, 
komfortable, røde puter og sentralbrems.

Lav inngangshøyde (37,5 cm, 
med setepute) letter stående                 
forflytning til og fra setet.

Wombat Solo er ikke bare elegant 
og diskret, men også utformet med 
en åpen front, for å lette forflytning 
til og fra setet.

Wombat Solo muliggjør optimal 
uavhenighet ved å gi brukeren 
kontroll over egen sitteposisjon.

Wombat Solo str. 2 er vist som standard

Wombat Solo som standard

Ramme Antrasittgrå pulverlakkert ramme. 
Høydejustering Manuell via gassfjær

Rygg Justerbar i høyden og vinkeljusterbar
Sete ABS-plast, vinkeljustert
Hjul 100 mm hjul, lettkjørte
Bremser Brems på alle fire hjul + sentralbrems
Puter Røde, avtakbare og vaskbare trekk
Armlen Vinkel- og høyderegulerbare
Korsryggstøtte Regulerbar
Fotbrett Høyde- og vinkelregulerbar

Arbeidsstolen har et stort 
utvalg av tilbehør med mange                    
konfigurasjonsmuligheter. 
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 Wombat Solo Str. 1 Str. 2 Str. 3

Artikkelnummer 32951131 32952131 32953131

HMS nr. 268211 268212 268213

Høyde rygg (A) 280-340 mm 310-380 mm 390-500 mm

Effektiv setedybde (B) 180-310 mm 250–380 mm 320–500 mm

Ryggbredde, flat pute (C) 250 mm 300 mm 350 mm

Ryggbredde, komfortpute (D) 170 mm 230 mm 270 mm

Effektiv setebredde (E) 300 mm 370 mm 420 mm

Ryggvinkel (F) 0-28° 0-28° 0-28°

Vinkel, fotstøttestang (H) -30-30° -30-30° -30-30°

Lengde (I) 645 mm 645 mm 645 mm

Avstand mellem sete og fotstøtte, montert på 
sete (J) ** 85-185 mm 85-285 mm 85-375 mm

Avstand mellom sete og fotstøtte, montert på 
ramme (J) ** 95-320 mm 95-320 mm 245-395 mm

Setehøyde over gulv (K)* 310-430 mm 310-430 mm 375-491 mm

Setehøyde over gulv, med pute 375-495 mm 375-495 mm 440-556 mm

Total bredde (L) 560 mm 560 mm 560 mm

Max brukervekt/belastning 45 kg 45 kg 70 kg

Totalvekt 12,5 kg 13 kg 16 kg

* Målt med puter. Der er seks høydeinnstillinger i midtsøylen. Hver 
økning legger til 22 mm til målet, som begynner ved posisjon -1

** Legg til 65 mm for å måle med pute

(A-E) Målt med puter

(I) Legg til 15 mm til målet, når det er montert 100 mm hjul.

(L) Legg til 10 mm til målet, når det er montert 100 mm hjul.

Bestilling & mål
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Komfort og stil i ett
Setter du, som oss, pris på god sittekomfort, er Wombat Solo stolen for deg.
For å imøtekomme ulike behov for postural støtte, fås putene i forskjellige former og 
størrelser. Putene er laget av flammehemmende skum, som oppfyller alle standardkrav. 
Trekket på både sete og rygg er smussavvisende - væske kan tørkes av og smuss børstes 
lett av. Vaskbart inkontinenstrekk anbefales når det er behov for ekstra beskyttelse. 
Wombat Solo er både til lek og arbeid - uten bekymringer.

Målet for fleksible og tilpassede sittestillinger hos 
små og store barn, er å forbedre deres funksjonelle 
kompetanse og prestasjon gjennom støtte av føtter, 
bein, bekken, overkropp og eventuelt hode.

Avhengig av barnets funksjonsnivå, kan formålet 
med en tilpasset sittestilling variere. 

Formålene kan være å forbedre:

• Evnen til å holde kropp og hode oppreist i lengre 
 tid 

• Bruk av armer og hender til f.eks. å skrive, spise  
 og drikke

• Bruk av kommunikasjonshjelpemidler og barnets  
 evne til å snakke

• Evnen til å leke og omgås andre barn

• Barnets frihet og dermed nedsatte behov for        
 ledsager.

Fleksible og tilpasningsdyktige sittestillinger til handikappede barn
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Egenskaper

Røde puter er standard, andre farger velges fra tilbehørslisten.

Petroleum Rød (standard) Grå Grå komfortputer

Uavhengighet
Wombat Solo gir brukeren 
optimal uavhengighet og 
selvstendighet ved å gjøre 
det mulig å kontrollere 
sittestillingen selv med 
de tydelige markerte             
håndtakene under setet. 

Åpent design
Wombat Solo-rammen er ikke bare elegant og 
diskret, men også utformet med en åpen front, 
for å forenkle forflytning ut og inn av setet. 

Lav setehøyde 
Wombat Solos lave setehøyde (37,5 cm 
med pute) kombinert med med tiltfunksjo-
nen foran,  forenkler stående forflytning inn 
og ut av stolen.

Bygget for å vokse i
Wombat Solo tilbyr trinnløse 
tilpasninger etterhvert som 
brukeren vokser. Flytt rygglenet 
frem eller tilbake og still inn 
hoftestøtten til den enkelte 
bruker. Hoftestøttere kan også 
vinkles for å støtte barnets 
hofter og lår.

Komfort
Putene er laget av tykt,             
behagelig skum med pustende 
trekk. Små detaljer som f.eks. 
formede puter som beskytter 
baksiden av barnets knær og 
ekstra slitesterke hjørner, gjør en 
stor forskjell i den daglige bruk.

Stort utvalg av tilbehør
Wombat Solo er en arbeidsstol 
med mange konfigurasjons-
muligheter. Til noen brukere er 
enkelte tilbehørsdeler nok, mens 
andre har behov for mer.  

30-42 cm 18-50 cm

28-50 cm max. 45/70 kg
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Tilbehør
Puter og trekk
Alle puter leveres med trekk. Ekstra trekk 
kan bestilles.  
Bestillingskode for fargevalg: 
Grå: XXX = 228. Rød: XXX = 224
Petroleum: XXX = 225
NB: Røde puter leveres som standard. 
Andre farger bestilles som tilbehør.

Beskrivelse         Artikkelnr.           HMSnr.  
Ryggpute str. 1   31955031-XXX   239848
Ryggpute str. 2   31955032-XXX   239852
Ryggpute str. 3   31955033-XXX   239856
Setepute str. 1   31955021-XXX    239831
Setepute str. 2   31955022-XXX    239837
Setepute str. 3   31955023-XXX   239843

Formet puter og trekk
De konturerte putene fås kun i fargen grå.  
Alle puter leveres med trekk. Ekstra 
trekk kan også bestilles. For ekstra trekk  
til setepute, se ovenfor. 

Beskrivelse        Artikkelnr.            HMS nr.
Ryggpute str. 1  31955031-238    239851
Ryggpute str. 2  31955032-238   239855
Ryggpute str. 3  31955033-238   239859
Setepute str. 1  31955021-238    239835
Setepute str. 2  31955022-238    239841
Setepute str. 3  31955023-238    239847

Inkontinenstrekk, setepute
Pute med vaskbart trekk til inkontinente 
brukere. Alle puter leveres med trekk. 
Ekstra trekk kan også bestilles. 

Beskrivelse  Artikkelnr.         HMS nr.
Setepute med inkontinenstrekk 
Str. 1             31955021-223
Str. 2             31955022-223
Str. 3             31955023-223
Formet setepute med inkontinenstrekk
Str. 1             31955021-237   239834
Str. 2             31955022-237   239840
Str. 3             31955023-237   239846
Trekk til setepute 
Str. 1             31955621-282
Str. 2             31955622-282
Str. 3             31955623-282

Høy rygg (ombyggningskit)
Gir mulighet for en høyere rygg, samt 
forutsetning for å montere 
bekkenstøtter. 
Høy rygg krever ikke annen type puter.

Beskrivelse      Artikkelnr.     HMSnr.
Str. 1                 3195560-1   268238
Str. 2                 3195561-1   268239
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Kjørehåndtak, standard
For optimal arbeidsstilling. Nedfellbare. 
Kommer i par.

Beskrivelse         Artikkelnr.   HMS nr.
Kjørehåndtak      3195145    161613

Ryggkile (standard)
For ekstra ryggstøtte.
Tykkelse i midten: 1 cm.
Tykkelse i endene: 2 cm.
Mål oppgitt i (lengde x bredde).

Beskrivelse           Artikkelnr.       HMS nr
Str. 1 (24 x 9 cm)   31955030-1  268258
Str. 2 (28 x 11 cm) 31955030-2  268259
Str. 3 (35 x 11 cm) 31955030-3 268260

Sidestøtter, faste 
For ekstra støtte og sikkerhet. Kommer 
i par. 
Mål oppgitt i (høyde x dybde).

Beskrivelse              Artikkelnr.  HMS nr
One size (15x11cm) 3195121  268228

Kjørebøyle
For optimal arbeidsstlling. Fås til Wombat 
Solo str. 3.

Beskrivelse             Artikkelnr.   HMS nr.
Kjørebøyle til str.3 3195147      157322
 

Kjørebøyle, vinkelregulerbar
Bruk også kjørebøylen som hjelp ved
justering av høyde og vinkel.

Beskrivelse            Artikkelnr.      HMS nr.
Str. 1 + 2                3195148-1   268217
Str. 3                      3195148-3    268218

Hodestøtte
Finn korrekt hodestøtte i vårt store 
utvalg for å korrigere hodets stilling. 
For ytterligere informasjon, se fanen 
Hodestøtter under Barn/Junior på våre 
hjemmesider www.etac.no.

Tilbehør

Sidestøtter, svingbare
For korrekt posisjonering og støtte.
For mer info, alternativer og mål, 
se avsnitt ”Sidestøtter” under Barn/
Junior på våre hjemmeside www.etac.no.

Bekkenstøtte, flat
For stabilisering av hoften. Kan kun  
monteres på Wombat med høy rygg.

Beskrivelse         Artikkelnr.         
Str. 1+2                3195140-61
Str. 3                    3195140-63

Bekkenstøtte med sider
Kan kun monteres på Wombat med høy 
rygg.

Beskrivelse          Artikkelnr.       
Str. 1                     3195140-64
Str. 2                     3195140-65
Str. 3                     3195140-66

Ryggforlenger
For ekstra støtte nedre del av 
ryggen. Til Wombat str. 3. 
Mål oppgitt i (høyde x bredde).

Beskrivelse          Artikkelnr.     HMS nr.
Str. 3 (6 x 27 cm) 3195140-60 268234



R82 Wombat Solo R82 | Nothing compares to a smile!



Junior | Sitte

R82 Wombat Solowww.etac.no

Hoftestøtter, sett
Trekk til hoftestøtter fås separat. 
Mål oppgitt i (høyde x bredde).

Beskrivelse              Artikkelnr.   HMS nr.
Str.1+2 (8 x 19 cm) 3195110-1   254326
Str.3 (10 x 25 cm)   3195111-1    268226
Trekk str.1+2           3195110-60 268225
Trekk str. 3            3195111-60   268227

Bord, tonet plast
Gir støtte til armene. 
Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse                Artikkelnr. HMS nr.
Str.1+2 (60 x 34 cm) 3195125   268230
Str.3 (60 x 46 cm)     3195126  161612

Fotplate til montering på ramme
Gir støtte og avslastning når gulvet ikke 
kan nås.

Beskrivelse        Artikkelnr.    HMS nr.
Str. 1                   3195956-1   268240
Str. 2                   3195956-2   268241
Str. 3                   3195956-3   268242

Fotplate til montering på sete (standard)
Ved montering av fotplaten, følger 
fotplaten setet, uansett om stolen 
dreies eller justeres i høyden. .

Beskrivelse  Artikkelnr.      HMS nr.
Str. 1             3195955-1    268255
Str. 2             3195955-2    268256
Str. 3             3195955-3    268257

Armlen (standard)
Mål oppgitt i (høyde x bredde x lengde).

Beskrivelse Artikkelnr.
Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm)   3195112-1
HMS nr. 268262
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm) 3195113-1
HMS nr. 268261
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm)    3195114
HMS nr. 268263
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm)   3195115
HMS nr. 192060

Armlen, Swing away
Sving armlenene opp for å lette forflyt-
ning til/fra stolen. Dette gjør det mulig 
å bruke stolen tett på et bord, uten at 
armlenene er i veien. Et kit gjør det mulig 
å montere swing away-ledd på
eksisterende armlener.

Beskrivelse        Artikkelnr.       
Kort                    3195112-1S     
Langt                  3195113-1S    
Ombygningskit  3195112-SW

Abduksjonskloss
Forhindrer brukeren i å skli ned av stolen, 
og holder beinene adskilt.  
Mål oppgitt i (høyde x bredde x dybde).

Beskrivelse               Artikkelnr.   HMS nr.
Str.1 (9 x 9 x 9 cm)   3195130-1  268231
Str.2 (9 x 9 x 12 cm) 3195130-2 268232
Str.3 (9 x 9 x 15 cm) 3195130-3 174418
Str.4 (9 x 9 x 18 cm) 3195130-4 268233

Abduksjonskloss, forlenget
Forhindrer brukeren i å skli ned av stolen, 
og holder beinene adskilt. 

Beskrivelse  Artikkelnr.             HMS nr.
One size        3195230-10         268237
Trekk             3195430-10260  222781

Tilbehør

Fotbrett med høy innfestning 

Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse               Artikkelnr.    HMS nr.
Str. 2 (36 x 23 cm)    3195145-2 187676
Str. 3 (41 x 24 cm)*  3195145-3 150061
Str. 4 (48 x 24 cm)    3195145-4 197213

*standard på str. 3 

Fotbrett med lav innfestning 
 
Mål oppgitt i (bredde x dybde).

Beskrivelse               Artikkelnr.   HMS nr.
Str.1(31 x 19 cm)* 3195145-1    177766
Str.2(36 x 23 cm)** 3185145-2 163815

*standard på str. 1
**standard på str. 2
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Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469 
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge 
sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no


