FROST-lämpöpussi lapsille
1617-19 Musta
Avaa pussi pyörätuolin päälle ja istahda siihen! Sulje vetoketjut ja vyötärönauha ja olet valmis! FROST tuo helpotusta
uloslähtöön niin omatoimisille lapsille kuin pukemisen avustajallekin. Suunniteltu skandinaavisiin olosuhteisiin Suomessa
kehitetyllä erikoisvanulla sekä kosteutta ja likaa hylkivällä micropolyester-pinnalla.

Vyötärölle ulottuva lämpöpussi, jossa monta innovaatiota!
Lapsille ja nuorille (110- 134 cm) suunniteltu erityislämmin ja kestävä
lämpöpussi koko alavartalon suojaksi. Helppo pukea vyötäröltä varpaisiin
asti avautuvien vetoketjujen ansiosta. FROST on saanut kiitosta
istuinosastaan. Karhea materiaali estää valumisen tuolin tyynyltä ja
helpottaa esim. pulkassa istumista. Kuosi on helppo yhdistää erilaisiin
yläosiin hupparista toppatakkiin. FROST-lämpöpussi on tehty helposti
puettavaksi ja kestämään arktisia olosuhteita. Asiakaspalautteen mukaan
lämmin pussi jalkojen ympärillä rauhoittaa myös esim. pakkoliikkeitä tai
levottomista jaloista kärsivää ulkoilijaa!
1.

Jalkojen lämpöpussi suojaa hyvin selän. Etuosa avautuu
kokonaan kahdella vetoketjulla ylhäältä alas saakka. Vältä
tarpeetonta voimaa vetäessäsi vetoketjua kiinni ja 		
tarkista, ettei kangas joudu ketjun hammastuksen väliin
rikkomaan ketjua.

2.

Sisätiloissa oleskellessa etuosapaneeli voidaan taitella
jalkojen väliin jalkatasolle ja kiinnittää kumilenkillä.

3.
Vyötäröltä pussi suljetaan tarranauhakiinnityksellä.
		
4.
Suomessa kehitetty erikoisvanu. Kun perinteiset kuituvanut menettävät eristävyytensä pesuissa, säilyttää tämä
lämpöpussi loistavan lämmöneristyksensä pesusta toiseen.

Pussin pituuden valitsemiseen vaikuttaa millainen pyörätuoli
on käytössä. Mittataulukossa on viitteelliset mitat.

Kokotaulu:
FROST - lapset

6.

Sisävuori on lämmin ja pehmeä fleece.

7.

Pussin voi kiinnittää kahdella kuminauhalenkillä pyörä-   
tuolin selkänojaan, jolla estetään tuolista valumista.

Värivaihtoehdot:

(122) M

(134) L

94

105

116

Pussin sivun pituus

86

91

97

Jalkaosan pituus

23

26

29

		

Pussin pintamateriaali liukumista, kosteutta ja likaa hylkivää materiaalia. Pussin läpässä polyuretaanikäsittely.

Musta / kuviollinen, fleecevuoren väri vaihtelee.

(110) S

Lantio

5.

Materiaali:

Lämpöpussin läpän pintamateriaalina on tekninen
micropolyester, sisällä Suomessa suunniteltu erikoisvanu,
vuorena fleece.

Pesu- ja huolto-ohjeet:

Suositellaan pesukone pesua max 40˚ C, jolloin kankaan ja
vanun erityisominaisuudet säilyvät paremmin. Älä käytä
huuhteluaineita. Kevyt kuivaus kuivausrummussa on sallittu.
Myös kemiallinen pesu pesulassa on mahdollinen. Pienet
likatahrat lähtevät pois miedolla pesuainevedellä pyyhkimällä.

Hinta: 248 € (sis. alv 24%). Veroton hinta 200.
Ergo Mode on suomalainen erikoisvaatevalmistaja, joka on sitoutunut toimimaan eettisesti ja käyttämään tuotannossaan vain turvallisiksi tunnettuja materiaaleja.

VALMISTAJA:   Ergo Mode Ky, Kauppakatu 6, FI-83500 OUTOKUMPU
+358 50 375 6947     www.ergomode.fi

