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 Unikt sadelsittande 

 
 Ger god hållning 

 
 Stimulerar till aktivitet 

 
 Smidigt underrede 

 
 3 storlekar  

 
 

 
Krabat Jockey Lite är avsedd för barn, ungdomar och vuxna med 
lättare funktionshinder, smärtproblem och hållningsproblem.  
 
Det här är en stol som är designad för att smälta in i skol- och 
hemmiljö och likna en vanlig kontorsstol.  
 
Krabat Jockey Lite har ett smidigt underrede som kan höjas och sänkas 
med gaskolv. Den är tiltbar och har låsbara hjul. Fotringen kan justeras 
i höjd. 
 
Krabat Jockey Lite finns i 3 storlekar . 
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  Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 
A Sadelns djup (till sittdynans kant) 28 34 42 
B Ryggvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 
C Tilt -15 till 0 grader -15 till 0 grader -15 till 0 grader 
D Sitthöjd 45-57 cm 45-57 cm 57-75 cm 
E Fotring höjd 14-23 cm 14-23 cm 14-30 cm 
F Total bredd 57 cm 57 cm 57 cm 
G Total höjd  87 cm 96 cm 120 cm 
H Rygghöjd 33-38 cm 38-43 cm 41-46 cm 
I Ryggbredd 25 cm 32 cm 32 cm 
 Vikt 10 kg 10 kg 11,6 kg 
 Max brukarvikt 80 kg 80 kg 100 kg 
 Passar till Ca 2-7 år Ca 6-14 år Från ca 12 år  

 

Krabat sadelstol finns med arbetsstolsunderrede - Krabat Jockey Lite 

Grunden för en bra sittställning är att bäckenet inte 
börjar tippa åt sidan eller bakåt eftersom det leder till 
att bålen blir instabil. 
 
På sadelstol sitter man bredbent och med en öppen 
höftvinkel, vilket är höftens viloställning. I den 
positionen är det lätt att hålla bäckenet rakt upp, det 
kallas att det är neutralt. 
 
Att bäckenet är neutralt leder till att det är lätt att ha 
ryggen och huvudet i kroppens medellinje. 
 
Med en rak och symmetrisk bål kommer skuldran i det 
läge där armar och händer är lättast att kontrollera. 
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