Tekniske data
Baby ekskl. futon
85x80 cm
HMI nr.: 80059
Varenr.: Traum001

Voksen
L | 100x90 cm
HMI nr.: 80061
Varenr.: Traum003

Barn
M | 85x65 cm
HMI nr.: 80060
Varenr.: Traum002

XL | 120x98cm
HMI nr.: 80062
Varenr.: Traum004
XXL | 130x130 cm
HMI nr.: 80063
Varenr.: Traum005
XXL XL | 152x152 kg
HMI nr.: 80065
Varenr.: Traum006

Traumschwinger

Hængekøje/-stol i lækkert design med unikke funktioner
Traumschwingeren består af økologisk bomuld og smukt
forarbejdet tysk egetræ. Den særlige elasticitet i bomuldstrådenes vævning gør, at Traumschwingeren pakker brugeren trygt ind. Samtidig støttes brugeren til en optimal
siddestilling, hvor der ikke sker belastning af ryg og lænd.
Siderne afskærmer brugeren for stimuli udefra og skaber et
rum, hvori brugeren kan stimuleres. Arousalniveauet kan
dæmpes eller øges, afhængigt af anvendelse og behov.
Unikt og enkelt system
Traumschwingeren er ét-punktsophængt og giver dermed
brugeren mulighed for en total vestibulær stimulation.
Det unikke og helt enkle hejsesystem gør, at indstigningshøjden kan reguleres. Hermed kan en Traumschwinger anvendes både med og uden gulvkontakt og af brugere med
forskellige behov.
Anvendelse
Anvendes både til almidelig afslapning samt til brugere med
særlige behov, i institutioner, på plejecentre, i stuen, haven,
skolen mv.

Bredt udvalg
Traumschwingeren fås i seks forskellige størrelser. De
største modeller kan anvendes af flere brugere samtidig.
Den mindste anvendes med en futonpude og kan bruges
helt fra spædbarnsalderen. Konstruktionen gør det let at
hænge Traumschwingeren op af en væg/ind til siden, så den
kun fylder i rummet, når den er i brug.
Variant

Målgruppe

Belastning

Baby

0 - 5 års alderen max 75 kg

1,80 m

Barn
M

3-10 års alderen

1,50 m

Voksen
L

10 år og opefter max 150 kg

1,80 m

Voksen
XL

10 år og opefter max 150 kg
+1 ekstra

2,00 m

Voksen
XXL

Voksne, store
unge

max 150 kg

2,20 m

Voksen
XXL XL

Voksne m/børn,
store voksne,
flere børn

max 150 kg

2,40 m

max 75 kg

Ophængshøjde
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