
Dowiedz się więcej na temat krzesła do 
karmienia Tripp Trapp® od Stokke®

• Wprowadzenie
• Dowiedz się jak regulować krzesło Tripp Trapp® 
• Dowiedz się w jaki sposób siedzieć na krześle Tripp Trapp® przy stole
• Zacieśniaj rodzinne więzi przy stole
• Znajdź odpowiednie akcesoria Stokke® do Twojego krzesła Tripp Trapp® 
• Korzystaj z krzesła Tripp Trapp® bezpiecznie

Tripp Trapp® — krzesło, które rośnie razem z dzieckiem.™
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Aby zapewnić dziecku komfort oraz najlepszą cyrkulację, wystarczy wyregulować głębokość  
siedziska (1) krzesła tak, aby między tyłem kolan dziecka a przednią krawędzią siedziska było od 
dwóch do trzech palców przestrzeni. Podnóżek należy ustawić tak, aby kolana dziecka w pozycji 
siedzącej były zgięte pod kątem 90 stopni (2).

Ponieważ podnóżek stanowi podłoże (2), pozwala dziecku balansować i wygodnie przenosić  
ciężar ciała. Na każdym etapie rozwoju należy wziąć pod uwagę trzy istotne punkty wzrostu:  
plecy, górną oraz dolną część nogi dziecka. Po poprawnym dostosowaniu wszystkie te części  
ciała powinny być w pełni podparte. Aby uzyskać optymalną ergonomię, podwójnie zakrzywione 
oparcie siedziska (3) umożliwia dziecku siedzenie w naturalnej, całkowicie podpartej pozycji,  
bez obciążania rozwijającego się kręgosłupa.

Dowiedz się jak regulować krzesło Tripp Trapp®

Ta krótka prezentacja obejmuje instrukcje bezpieczeństwa, które pozwolą zarówno Tobie,  
jak i Twojemu dziecku cieszyć się krzesłem Tripp Trapp® od dzieciństwa aż do wieku nastoletniego.

Krzesło Tripp Trapp® to więcej niż konwencjonalne wysokie krzesło — to innowacyjna i w pełni r 
egulowana koncepcja zapewniająca komfort, bezpieczeństwo i odpowiednią ergonomię.

Wprowadzenie
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Ustaw wysokość siedziska tak, aby dziecko mogło wygodnie sięgnąć blatu (4).  
Komfortowa wysokość to od 72 do 76 cm (28,35 do 29,9 in) z łokciami pod kątem 90 stopni (5).

Krzesło Tripp Trapp umożliwia Twojemu dziecku siedzenie przy stole z dorosłymi. W ten sposób 
możliwe jest niezwykle istotne zacieśnianie więzi i rozwój społeczny podczas posiłków. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, rodzice powinni zawsze pozostawać na wyciągnięcie ręki  
i nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.

Dowiedz się jak siadać na krześle Tripp Trapp® 

Zacieśniaj rodzinne więzi przy stole
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Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego dziecka, pamiętaj, aby używać wyłącznie akcesoriów  
Stokke® przeznaczonych do krzesła Tripp Trapp®. Akcesoria niewyprodukowane przez Stokke® nie 
zostały odpowiednio przetestowane i zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa.

Zestaw dla niemowląt Tripp Trapp® można stosować od urodzenia do około 6. miesiąca życia,  
gdy dziecko zaczyna samodzielnie siedzieć.

Gdy dziecko jest w stanie samodzielnie siedzieć wyprostowane na podłodze, możesz zacząć  
korzystać z krzesła Tripp Trapp® razem z zestawem dla dzieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy szelki Stokke® do stosowania na krześle  
Tripp Trapp®  wraz z zestawem dla dziecka. Pięciopunktowe szelki są w pełni regulowane. Oznacza to, 
że dziecko będzie wygodnie i bezpiecznie siedzieć, zachowując przy tym pełną swobodę ruchu.  
Twoje dziecko nieustannie rośnie, a więc ważne jest, aby regularnie dopasowywać szelki Stokke® .

Najważniejsze — nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

Znajdź odpowiednie akcesoria Stokke® dla  
Twojego krzesła Tripp Trapp® 

Dołączone do zestawu wydłużone ślizgacze można z łatwością przymocować do podstawy krzesła 
do karmienia. Należy stosować je zawsze wtedy, gdy używany jest zestaw dla noworodków lub zestaw 
dla dzieci Tripp Trapp® .

W celu użycia krzesła Tripp Trapp® należy postawić je na stabilnej, wyrównanej powierzchni, która nie 
będzie blokować ślizgania się do tyłu. Wydłużone ślizgacze ułatwiają przesuwanie a nie przechylanie.

Korzystaj z krzesła Tripp Trapp® bezpiecznie
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Dywany, pledy i nierówne podłogi nie są odpowiednie do bezpiecznego korzystania z krzesła  
Tripp Trapp® przy stole, ponieważ mogą ograniczyć ślizganie się krzesła do tyłu.

Krzesło Tripp Trapp® nie zostało zaprojektowane do stosowania jako schodek ani do używania z 
siedzeniem podwyższającym. Nigdy nie wolno używać krzesła z akcesoriami niewyprodukowanymi 
przez Stokke, ponieważ mogą one wpływać na bezpieczeństwo i stabilność krzesła.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze pozostawać na wyciągnięcie ręki i nigdy nie p 
ozostawiać dziecka bez nadzoru.

Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika  
Przed montażem i użyciem krzesła Tripp Trapp® należy przeczytać instrukcję użytkownika.
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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

