
Vi legger vekt på å finne felles mål gjennom samhandling og 
kommunikasjon med bruker og deres støttepersoner. Grundig 
funksjonsundersøkelse og vurdering av rammebetingelser, får 
fram behovene setet skal dekke. Det vi ser, kjenner og hører blir 
overført til utformingen av støpesekken for å lage et optimalt 
tilpasset sete. Hele tiden er vi på søk etter brukers komfortsone, 
slik at vedkommende kan trives i setet og få utnyttet sine 
ressurser.

Bardum hardstøp gir en individuelt tilpasset seteløsning med full-
kontakt passform. Digital scanning av støpesekken sikrer høy 
kvalitet i produksjonen. 

Bardum hardstøp gir den mest stabiliserende og korrigerende sete-
løsningen. Produksjonsmåte og fremstilling av et fast formstøpt 
sete gir lang holdbarhet. Sammen med et stort tilbehørsprogram, 
gis det mulighet til en bedre funksjonsevne og livskvalitet. 

Bardum tilbyr mange ulike stoffkvaliteter, inkontinenstrekk og 
farger på både plastskall og polster. Det formstøpte setet fra 
Bardum hardstøp tilpasses individuelle behov med best egnet 
understell, belter, armstøtter, bord, fotbrett og nakkestøtte. Det 
komplette tilbehørsprogrammet gir den optimale sitteposisjonen. 

Kræsjtestet og godkjent med Zitzi Seabass Pro understell.

Bardum hardstøp

Resultatet av håndverk som gir optimal 
sittefunksjon.
Med Bardum hardstøp ønsker vil på et tidligst 
mulig tidspunkt, å kunne bidra til å forebygge 
utvikling av feilstillinger eller bremse videre 
utvikling om de allerede har oppstått. Ved å 
finne fram til stabilitet rundt bekken og bol, gir 
vi mulighet til aktivitet i bein, armer og hode. 
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HMS. nr. Art.nr. Beskrivelse

7724-1 Bardum hardstøp

HMS. nr. Art.nr. Beskrivelse

386001 Seabass understell str.1 

386002 Seabass understell str.2

386003 Seabass understell str.3

386006 Seabass understell str.1, lav modell 

386007 Seabass understell str.2, lav modell 

386008 Seabass understell str.3, lav modell 

844200 Flipper Pro Flex understell manuell setetilt

842201 Flipper Pro Flex understell elektrisk setetilt

Tilbehør understell


