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COMMANDER
Specialist – visoko prilagodljiv avtosedež za 

otroke s posebnimi potrebami

NOVO
ECE Group II - III

15 - 36 kg
33.1 - 79.4 lb



THOMASHILFEN 
COMMANDER

Thomashilfen Commander obvlada vsak izziv. Kot poseben sedež za 
posebne zahteve in položaj je idealen za zelo individualne rešitve oskrbe. 
Otroci so podprti povsod, kjer potrebujejo podporo in zaščito. Posebej za 
otroke z malo nadzora nad zgornjim delom telesa, fiksne stranske opore 
za trup nudijo to dodatno oporo – opore so se izkazale v mnogih letih 
uporabe v rehabilitacijskih vozičkih. Velika izbira dodatkov in enostavno 
rokovanje poskrbita za popolno prilagajanje.

Še posebej primeren za:
  Cerebralna paraliza (CP)

  Lobanjsko-možganska poškodba do stopnje II

  Spina Bifida

  Rett-ov Sindrom

 Avtizem

  Spinalna mišična atrofija (SMA)

Vedno priporočljiv za  

Otroci z malo nadzora nad zgornjim delom telesa

REHA-AUTOSITZE

Pionier

seit

1988

REHAB CAR SEATS

Pioneer

since

1988

Gunnar Thomas, owner

Thomashilfen otrokom s posebnimi potrebami že več kot 30 let nudi  
rehabilitacijske avtosedeže. Danes svoje znanje uporabljamo tudi za 
razvoj lastnih rehabilitacijskih avtosedežev za otroke in odrasle. V njih 
so združene vse naše dolgoletne izkušnje okoli potreb uporabnikov in 
njihovih svojcev. 



* opcijsko

REHAB-OPREMA

UNIKATNA
KOMBINACIJA

Edinstvena, modularna kombinacija 
VRTLJIVE in KOTNO-NASTAVLJIVE 
BAZE, katero lahko po potrebi dopolnite 
z različnimi dodatki.

Za enostavno rokovanje je 
vzvod za sprostitev (zapah) na 
vrtljivem podnožju enostavno 
dosegljiv. Lahko se namesti na 
levo ali desno sprednjo stran 
vrtljivega podstavka.

Opore za glavo

Bočne opore *

Abdukcijska zagozda*

Lateralne opore trupa*
5-točkovni

varnostni pas

Podloga za mednožje, velika*

DRŽALO ZA KOZAREC
odstranljivo veliko držalo (desno 
ali levo) za shranjevanje pijače, 
prigrizkov in igrač pri roki

SEDEŽ - KOTNO NASTAVLJIV
z integriranim nagibom sedeža, 
+3° se položaj sedenja hitro
nastavi v položaj za počivanje

OBLAZINJENJE
Mehko oblazinjenje za prijetno udobje 
sedenja brez nadležnega potenja z 
zračno prevleko, katero lahko v celoti 
odstranite in operete pri 40°C



5-TOČKOVNI PAS
vgrajen 5-točkovni varnostni pas s centralno
regulacijo dolžine za hitro nastavitev dolžine
pasu, praktična prsna sponka preprečuje
zvijanje pasov

OPORA ZA GLAVO
dodaten vložek za oblazinjenje na desni in levi 
strani vzglavnika, še boljša opora za otrokovo 
glavo

RAMENSKI PAS
»raste« z otrokom, brez
potrebe po ponovnem
napenjanju pasov

OPORA ZA GLAVO
9-stopensjko nastavljiva višina – enostavna
in hitra nastavitev, raste korak za korakom z
vašim otrokom

HRBTNA PLOŠČA
robustna velika hrbtna plošča 
z ježki za pritrditev telesnih 
opor – za optimalno 
individualno nastavitev

Dve opcji LATERALNIH 
TELESNIH OPOR  za 

izbiro:

PENSTO JEDRO: mehke 
stranske telesne opore za 
pritrditev neposredno na 

sedež z ježkom za pritrditev 
in zadrgo

KOVINSKO JEDRO:  
Stranske telesne opore s 
kovinskim jedrom  za 

pritrditev na zadnjo ploščo z 
ježkom.



VRTLJIVA BAZA 
olajša prenos, lahko dostopen 
zapah za odpiranje je lahko 
na desni ali levi strani.

KOTNO NASTAVLJIVA 
BAZA mogoča nagib sedeža v 
3 korakih (5,5°, 11°, 16°) za 
sproščen položaj pri počitku.

ADAPTERSKA PLOŠČA 
– VEDNO potrebna za 
naslednje dodatke

KOTNO NASTAVLJIVA  in 
VRTLJIVA BAZA 
združeni za najboljše možno 
upravljanje in udobje

NOGE, SEATFIX ADAPTER 
in STABILIZAJISKI LOK 
zagotavljajo stabilno oporo 
sedeža v avtu

PODALJŠEK GLOBINE 
SEDEŽA omogoča, da 
sedež raste z otrokom in 
zagotavlja pravilen položaj 
stegen

PODNOŽNA PLOŠČA Z 
BLAZINO 
zagotavlja stabilen položaj 
sedenja, otroci lahko trdno 
podpirajo noge in ne 
zdrsnejo iz sedeža

ABDUKCIJSKA ZAGOZDA
(nastavljiva) zagotavlja 
stabilen položaj sedenja in 
preprečuje prekrižanje nog

DODATKI – KOMBINACIJE

Edinstvena modularna kombinacija 
vrtljivega in nagibnega podstavka se 
lahko kombinira z različnimi 
dodatki.

Za uporabo dodatne opreme je 
VEDNO potrebna adapterska 
plošča.
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Na voljo 5 barv oblazinjenja:

Siva        Rdeča       modra      zelena   magenta

Vsi podatki na spletu:

www.thomashilfen.com/commander

THOMASHILFEN Commander

Globina sedeža 34 cm / 13.4"

Širian sedeža spredaj  (z oporami) 33,5 cm (22 cm) / 13.2" (8.7")

Širina sedeža zadaj (z oporami) 28,5 cm (17 cm) / 11.2" (6.7")

Višina hrbta (sedež) 55 - 75 cm / 21.7 - 29.5"

Višina ramen (vodilo var. pasu) 25 - 44 cm / 9.8 - 17.3"

3° Nagib sedeža (osnovni model) (z 
kotno nastavljivo ploščo) 5,5° / 11° / 16°

Spodnja dolžina nog 23 - 40 cm / 9.1 - 15.7" 

(Opora za noge, neposredno pritrjena na adaptersko ploščo)

Spodnja dolžina nog 28 - 45 cm / 11 - 17.7" 

(Opora za noge, pritrjena na vrtljivo podlago + nagibna podlaga)

Skupne mere (š x v x g) 55 x 65 x 45 cm / 21.7 x 25.6 x 17.7"

Teža sedeža približno. 8,5 kg / 18.7 lb

Max. teža uporabnika 15 - 36 kg / 33.1 - 79.4 lb

Osnovna konfiguracija:

Sedež in hrbet z integrirano 9-stopenjsko višinsko nastavljivo oporo za glavo; 
zadnja plošča (s pritrdilnimi elementi ježke); sedežna blazina; hrbtna blazina; 
vzglavnik; dodatni vložki za blazine za glavo; podloga za mednožje, majhna; 5-
točkovni varnostni pas s centralnim regulatorjem; sponka za prsi; ščitnik za ramena; 
držalo za skodelico (lahko se uporablja desno ali levo); snemljive prevleke, pralne v 
pralnem stroju do 40°C

JOPIČ - PROTI POBEGU  
preprečuje, da bi se otrok 
izvil iz pasu

PODLOGA ZA 
MEDNOŽJE (VELIKA) 
ščiti občutljiv otrokov 
trebušček, TRIKOTNA 
SEDEŽNA BLAZINA 
(SPODAJ) dovoljuje +10° 
nagiba sedeža

ABDUKCIJSKA ZAGOZDA 
in BOČNE OPORE podpirajo 
stabilen položaj sedenja

MIZICA spodbuja 
vzravnano in stabilno držo 
otroka, otroku zagotavlja 
vsestransko podporo in 
varnost

Dimenzije & Teže 

THOMASHILFEN Commander

DODATKI

SEDEŽNI KLIN (V SEDEŽU) 
podpira pokončen položaj 
medenice, LATERALNE 
TELESNE OPORE 
(KOVINSKO JEDRO)  za 
optimalno podporo zgornjega 
dela telesa

Celoten pregled dodatne 
opreme najdete na naši 
spletni strani:
www.thomashilfen.com

ZAŠČITNA PODLOGA ZA 
ZAŠČITO SEDEŽA 
ščiti sedežno oblazinjenje in 
ponuja 3 praktične 
predalčke za igrače spredaj

LATERALNE TELESNE 
OPORE (KOVINSKO 
JEDRO)  se lahko natančno 
namestijo na hrbtno ploščo s 
pritrdilnimi kavlji in 
zankami za individualno 
nastavitevDODATKI 

COMMANDER
The Specialist – Highly Adaptive Positioning

Car Seat for children with special needs

ORMEGA MM d.o.o T: 030 31 66 77 
www.ormega-mm.si info@ormega-mm.si




