
Přečtěte si více o jídelní židličce  
Tripp Trapp® od společnosti Stokke®

• Úvod
• Zjistěte, jak nastavovat židličku Tripp Trapp®

• Zjistěte, jak s židličkou Tripp Trapp® sedět u stolu
• Utvrzujte rodinné vazby u stolu
• Najděte správné příslušenství Stokke® k židličce Tripp Trapp®

• Používejte židličku Tripp Trapp® bezpečně

Tripp Trapp® – Židlička, jež roste spolu s dítětem.™
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K zajištění pohodlí dítěte a dosažení nejlepšího krevního oběhu jednoduše nastavte hloubku  
sedáku (1) židličky, aby mezi zadní částí kolena dítěte a přední částí sedáku zůstal volný prostor na  
dva až tři prsty. Opěrku nohou nastavte tak, aby kolena dítěte svírala vsedě 90stupňový úhel (2).

Opěrka nohou plní funkci podlahy (2) a umožňuje dítěti držet rovnováhu a pohodlně přenášet  
váhu. V každé fázi vývoje je třeba dbát na tři podstatné oblasti růstu: záda, horní končetiny a dolní 
končetiny dítěte. Při správném nastavení budou tato místa správně podepřena. K zajištění optimální 
ergonomie je produkt vybaven dvojitě zakřiveným opěradlem sedáku (3), jež dítěti umožní  
sedět v přirozené a plně podepřené poloze bez namáhání rozvíjející se páteře.

Zjistěte, jak nastavovat židličku Tripp Trapp®

Tato stručná prezentace obsahuje bezpečnostní připomínky k bezproblémovému využívání  
židličky Tripp Trapp® od dětství až po dospělost.

Židlička Tripp Trapp® je více než obyčejná jídelní židlička – jedná se o inovativní přizpůsobitelný  
koncept přinášející pohodlí, bezpečnost a správnou ergonomii.

Úvod
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Nastavte výšku sedáku umožňující pohodlné sezení u stolu normální výšky (4).  
Zhruba 72 až 76 cm s 90stupňovým úhlem loktů (5).

Židlička Tripp Trapp umožní dítěti zasednout ke stolu. Podpora utvrzování důležitých rodinných  
vazeb při jídle. K zajištění bezpečnosti dítěte musí rodiče vždy zůstávat v blízkosti dítěte na dosah 
ruky a nikdy jej nenechat bez dozoru.

Zjistěte, jak s židličkou Tripp Trapp® sedět u stolu

Utvrzujte rodinné vazby u stolu
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V zájmu bezpečnosti dítěte pamatujte, abyste používali pouze příslušenství Stokke® určené pro  
židličky Tripp Trapp®. Příslušenství nevyrobené společností Stokke® nebylo testováno a nemá  
bezpečnostní schválení.

Novorozenecký set Tripp Trapp® Newborn Set lze použít od narození do zhruba 6 měsíců,  
kdy je dítě obvykle připraveno začít samostatně bez pomoci sedět.

Jakmile dítě dokáže bez pomoci vzpřímeně sedět na podlaze, můžete židličku Tripp Trapp® 
začít používat spolu se sadou pro batolata Baby Set.

Ke zvýšení bezpečnosti jsme vyvinuli postroj Stokke® určený k využití spolu se sadou pro batolata  
Baby Set na židličce Tripp Trapp®. Náš pětibodový postroj je nastavitelný. Znamená to, že dítě si může 
užívat plnou svobodu pohybu se zachováním pohodlí a bezpečí. Dítě se neustále rozvíjí a roste –  
pamatujte tedy prosím na pravidelné nastavování postroje Stokke®.

Mimořádně důležité: dítě nikdy nenechávejte bez dozoru.

Najděte správné příslušenství Stokke®  
k židličce Tripp Trapp®

Přiložené kluzné lišty snadno připevníte k základně jídelní židličky a je třeba je použít pokaždé při 
používání novorozenecké sady Newborn Set Tripp Trapp® Newborn Set nebo sady pro batolata Baby Set.

Při používání pokládejte židličku Tripp Trapp® vždy na stabilní a rovnou plochu, jež nebrání klouzání 
židličky směrem dozadu. Kluzné lišty usnadní klouzání a zamezí převrácení.

Používejte židličku Tripp Trapp® bezpečně
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Koberce, rohože či nerovné podlahy nejsou pro bezpečné používání židličky Tripp Trapp® u stolu  
vhodné, neboť takovéto plochy mohou zamezit klouzání židličky směrem dozadu.

Židlička Tripp Trapp® není navržena k používání jako stupínek či autosedačka. Židličku nikdy 
nepoužívejte s žádným příslušenstvím, jež nebylo vyrobeno společností Stokke – mohlo by dojít  
k ovlivnění bezpečnosti a stability židličky.

Z bezpečnostních důvodů vždy zůstávejte v blízkosti dítěte na dosah ruky a nikdy jej nenechávejte  
bez dozoru.

Další informace naleznete v uživatelské příručce  
Před montáží a používáním židličky Tripp Trapp® si přečtěte uživatelskou příručku.
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https://www.stokke.com/on/demandware.static/-/Sites-stokke-master-catalog/default/dwafda1a9d/documents/Tripp%20Trapp%20user%20guide%20WW%20-%20WEB.pdf
https://www.stokke.com/on/demandware.static/-/Sites-stokke-master-catalog/default/dwafda1a9d/documents/Tripp%20Trapp%20user%20guide%20WW%20-%20WEB.pdf

