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GS-Seat 356 – Bilsetet som barnet kan vokse i
GS seat 356 er utviklet spesielt til funksjonshemmede barn, der sikkerhet, komfort og
totaløkonomi står i fokus.
Setet passer til barn fra ca 3 år og helt opp til 10–12 år, avhengig av kroppsutvikling.
Setet er beregnet for fastmontering i bil.
Passer spesielt godt sammen med Turny seteheis fra Autoadapt AB.
Setet er SP godkjent i kategorien M1 som handicappsete

GS seat 356 Art. Nr 1316
Spesifikasjoner/Reguleringsmuligheter
Dette er std. på alle setene
Rygghøyde 68 cm (84 cm med ryggforlenger)
Sittedybdereg: 22-45 cm
Breddereg: sidevanger rygg og sete 13 cm (6,5 cm på hver side)
Bredde mellom sidevanger 17 – 30 cm
Høydereg: sidevanger rygg 7.5 cm (2 alt. størrelser) til de minste og litt større barn
Høydereg: nakkepute 24 cm (U fasong kan bøyes til)
Ryggvinkel 180 grader el. 12V (håndkontroll)
Tilt: 26 grader el. 12V (håndkontroll)
Tilbehør. Reguleringsmuligheter
Høydereg: skuldersele 24 cm
Høydereg: Armlener 9.5 cm, tilt. og oppvipp
Høydereg. Fotbrett 23 – 40 cm (fra topp sittepute) Oppvipp
Glideskinner 16 cm
Høydereg: sikkerhetsbelte avlaster 15 cm
Seler, er kun til fiksering og må brukes sammen med sikkerhetsbelte i bilen.
Bekledning består av mørk grått stoff
Spesialtilpassning.
Setet er utviklet for å imøtekomme de fleste behov og løse det meste av
problemstillinger.
Skulle det allikevel være behov for tilpassning så kan vi tilby dette direkte fra fabrikk.
Vi kjenner mulighetene og begrensningene i produktet og kanskje har vi allerede en
tilpasset brakett eller lignende klart for å løse behovet.
Generelt
Armlener sitter på samme festebrakett som sidevanger rygg, når man regulerer
sidevangene sideveis følger armlenene med og vil alltid sitte nærme sidevanger.
Sidevangene er smale.
Regulering av nakkepute, sidevanger rygg og sele gjøres uten bruk av verktøy ved å
ta av plastdeksel bak på ryggen. Her ligger også verktøy og brukerveiledning.
Sittepute er avtakbar.
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GS-Seat 356 – Tilbehør
GS seat 356 Art. Nr 1316
Std. el. rygg og el. tilt, nakkepute og kne/lårstøtter.
Sidevanger rygg må bestilles som tilbehør fordi det er 2 alternativer.

Leveres også med setevarme.
Art. Nr. 1326
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Tilbehør

Sidevanger store
Art.nr: 1317

Må bestilles for og
for og få komplett sete

Nakkepute med store støtter
Art.nr: 1330

Avlastningsbord
Art.nr: 1289
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Sidevanger små
Art nr: 1318

Armleneveske
Art.nr: 1329

Luftpute/korsryggstøtte
Art.nr: 1295

Inkontinenstrekk
Sittepute
Art.nr: 1325

Inkontinenstrekk
Rygg (nedre del)
Art.nr: 1341

Tilbehør

H sele Small
Art.nr: 1320

Hoftesele med polstring
Art. Nr. 1338

H sele Medium
Art.nr:1321

Brystsammenføyning til
5 pungt sele
Art. Nr 1337
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Leggputer til forbrett
Art.nr: 1336

Barn ca 3 år 90 cm høyde

Barn ca 11 år 152 cm høyde
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Fotbrettreimer (par)
Art. Nr. 1331

Ryggvinkel regulering. El. betjent med håndkontroll.

Hele 26 grader tilt. El. betjent med håndkontroll.
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GS seat as
Musmyrveien 31
3520 jevnaker
Vår ref: Guttorm Sæther
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Tlf: +47 922 45 181
guttorm@gsseat.no
invoice@gsseat.no

Org.nr. NO 993 644 617 MVA
Bank: Hønefoss Sparebank 2230.10.85072

