
Sprytne dopasowanie krzywizny
słodkie  zabawne  sprytne   użyteczne   pełne radości     

Rosnące krzesło, ringo



krzesła podczas okresu, w którym twoje dziecko rośnie. Ringo jest zaprojektowany  

ciała które ciągle rośnie i zapewnić komfortowe warunki do nauki.



Nowy
paradygmat 
krzeseł dla 
dzieci



Krzesło, które rośnie razem z dzieckiem

Starannie przemyśleliśmy okres 
, w którym dziecko rośnie i opracowaliśmy 
ergonomiczne krzesło by dopasować 
się do indywidualnego wzrostu dzieci. 
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Wysokość & Głębokość 
regulowane oparcie

Pociągając uchwyt boczny na 
podłokietnikach, można regulować 
wysokość i głębokość oparcia 
umieszczając je w odpowiedniej 
pozycji, aby odpowiednio umieścić 
ciało. Dostępne są 4 poziomy 
regulacji i wskaźniki poziomów 
po obu stronach.

Poduszka w oparciu dla pleców
i poduszka w siedzeniu, miejsce do 
siedzenia jest łatwo zdejmowalne,
więc zmiana /dopasowanie koloru 
jest łatwe i jeśli siedzisko zostanie 
poplamione możesz je wyjąć 
i wyczyścić. 

Gdy waga ciała jest odpowiednio 
dopasowana hamulec kółek przy 
siadaniu pozostaje w miejscu.

Możesz dodać podnóżki by plecy 
talia i kolana były ustawione 
pinowo do podłoża by 
kształtować prawidłową postawę.

Poduszka w oparciu dla 
pleców  

Zmienny cylinder  
& hamulec kółek

Podnóżek

Skupienie na
detalu

Idealne dopasowanie
do wzrostu Twojego
dziecka 

 

Idealny dla rosnących dzieci. 
Za pomocą dźwigni regulującej 
możesz dostsować wysokość 
i głębokść krzesła w cztarech pozycjach. 
Ponadto poprzez zamówienie podnóżków 
dla małych dzieci Ringo staje się odpowiednim 
krzesłem dla rosnącego ciała dziecka.



Tkanina Sztuczna skóra

Oparcie & Siedzisko

A373LF574L A374LF567 A377F573L

Szybka możliwość zmiany 
Kolorów

Standardowe kolory
& Wykończenia

S500ACFU
- Autmotaczny gazowy cylinder 

- Kółka uretanowe

S500AU
- Obrotowy gazowy cylinder

- Kółka uretanowe
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S500ACVU
- Przełączany gazowy cylinder 

- Kółka z systemem hamującym   
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