
1

ASS spesialseter 

Tilpasset brukeren etter behov
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En god sittestilling for alle

 

En god sittestilling for alle 
Alle ønsker å sitte godt og avslappet i bilsete uten smerter. Med et ASS sete sitter du alltid 

komfortabelt i bilen. Ass seter i Ergo Line serien har ergonomiske justerings muligheter som 

optimaliserer sittestillingen. Sete blir spesial tilpasset den enkelte bruker eller levert med 

justeringsmuligheter. Et riktig tilpasset sete sørger for maksimal komfort og gir mye 

kjøreglede uten smerter. 
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ASS 203

Ergo line 203 

203 serien er egnet for små til mellom store brukere opptil ± 175 cm og levers i 2 utgaver. De 

har til felles at de har en plassbesparende konstruksjon (TÜV–godkjent) kombinert med 

mange justerings og tilpasningsmuligheter. Standard utgave har manuell justerbar rygg og 

muligheter for forskjellig sittehøyde. Levers med 2 rygg høyder 

 

Ergo line 203s 
Denne modellen er lik 203 men har i tillegg ekstra dype sidevanger i ryggen for å gi bedre 

sittestabilitet. 
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ASS 403 og ASS 603

Ergo line 403 
403 serien passer godt til brukere opptil ± 190 cm. Denne modellen har dype sidevanger i 

ryggen og ekstra bred rygg i skulder høyde. Sete egner seg derfor godt til brukere som trenger 

mer støtte fordi utformingen er med på å øke sittestabiliteten. 

 

Standard utgave har manuell justerbar rygg og muligheter for forskjellig sittehøyde. Levers 

med 2 rygg høyder. 

 

 

Ergo line 603 
603 serien er egnet til brukere opptil ± 190cm og leveres i 2 forskjellige utgaver. Med et 

kompakt og moderne design tar sete lite plass og gir fortsatt enkel av/på stigning i baksete. 

Den åpne og vridningssikre seterammen gir maksimal sikkerhet (TÜV–godkjent) og gir god 

ventilasjon. Standard utgave har manuell justerbar rygg og muligheter for forskjellig 

sittehøyde. Levers i 2 rygg høyder.  
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ASS 603s og ASS 803s
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Sidevanger i 2 størrelser og 

med justeringsmulighet

Manuell eller elektrisk 

seteputeforlenger

Justeringsmulighet  for 

skulderbuen (kyfose)

Ryggvinkel regulering 

og setedybde justering

Mulighet for forskjellige 

nakkestøtter og armlene

Individuelle tilpassings muligheter
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Tilvalgs funksjoner

                                             Elektrisk/Man 

□ Rygg regulering                         □ / std. 

□ Seteforlenger                             □ / □ 

□ Kyfose justering                         □ / □ 

□ Korsryggstøtte                           □ / □ 

□ Sidevange justering rygg           □ / □ (203-kun med luftputer) 

□ setevarme                                  □  

Bryterne kan plasseres i setevange eller etter brukers behov 
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Spesifikasjoner

Rygghøyde

Sete Rygg i front Rygg bak Rygg i front med seteforlenger Rygg bak med seteforlenger

ASS 203 43cm 49cm 42cm-48cm 47cm-53cm

ASS 403 47cm 52cm 43cm-48cm 50cm-55cm

ASS 603 47cm 52cm 43cm-48cm 50cm-55cm

ASS 803 49cm 54cm 45cm-52cm 52cm-57cm

Setedybde

Hvilket sete skal velges?


